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ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಶ್ರೇಷ್ಠ
ಬೆಸಿಲ್ ರಾಜಪಕ್ಸೆ ನಡುವಿನ ವರ್ಚುಯಲ್ ಸಭೆ
ಜನವರಿ 15, 2022
ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಡಾ. ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಶ್ರೇಷ್ಠ
ಬೆಸಿಲ್ ರಾಜಪಕ್ಸೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜನವರಿ 15, 2022 ರಂದು ವರ್ಚುಯಲ್ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಸಂವಾದವು
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಶ್ರೀ ರಾಜಪಕ್ಸೆ ಅವರ ಭಾರತ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ.
2. ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ
ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಜನರ ಪರವಾಗಿ 2022 ವರ್ಷಕ್ಕೆ
ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿತು ಮತ್ತು ಪೊಂಗಲ್ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು ಭಾರತ
ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ.
3. ಭಾರತವು ಯಾವಾಗಲೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾದೊಂದಿಗೆ ನಿಂತಿದೆ ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ
ರೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ
ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಜೈಶಂಕರ್
ತಿಳಿಸಿದರು. ನಿಕಟ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕಡಲ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಾಗಿ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎರಡೂ
ನಿಕಟ ಆರ್ಥಿಕ ಅಂತರ್ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
4. SAARC ಕರೆನ್ಸಿ ಸ್ವಾಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು A.C.U ದ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ US$ 400 ಮಿಲಿಯನ್ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಇಬ್ಬರೂ ಸಚಿವರು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ
ಗಮನಿಸಿದರು. ಎರಡು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ USD 515.2 ಮಿಲಿಯನ್ ವಸಾಹತು, ಇದು ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡುತ್ತದೆ.
5. ಆಹಾರ, ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಔಷಧವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು USD 1 ಬಿಲಿಯನ್
ಮತ್ತು ಭಾರತದಿಂದ ಇಂಧನವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು USD 500 ಮಿಲಿಯನ್ ಭಾರತೀಯ ಸಾಲ
ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಸಚಿವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.
6. ಶ್ರೀ. ರಾಜಪಕ್ಸೆ ಅವರು ಶ್ರೀಲಂಕಾದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು
ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲದ ಸನ್ನೆಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಪ್ರಶಂಶಿಸಿದರು. ಬಂದರುಗಳು,
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಇಂಧನ, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ, ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ ಸೇರಿದಂತೆ
ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ
ಅವರು ಅಂತಹ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು
ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸರ್ಕಾರವು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಟ್ರಿಂಕೋಮಲಿ ತೈಲ
ಟ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಆಧುನೀಕರಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕ್ರಮಗಳು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಇಂಧನ
ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು
ಇಬ್ಬರೂ ಸಚಿವರು ಗಮನಿಸಿದರು.
7. ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತರಾಗಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಮೀನುಗಾರರ
ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಮಾನವೀಯ ಪರಿಗಣನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತ ಮೀನುಗಾರರನ್ನು ಶೀಘ್ರ

ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
8. ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಕಡೆಗೆ
ಪರಸ್ಪರ ಲಾಭದಾಯಕ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ನಿಕಟ
ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಲು ಇಬ್ಬರು ಸಚಿವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.
ನವ ದೆಹಲಿ
15 ಜನವರಿ 2022

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s website
and may be referred to as the official press release.

