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ஊடக அறிக்கைக

காக�ாளி மாநாட்டின் மூலமாக ஜனாதிபதி ககௌரவ ககாத்தாபய ராஜபக்ஷ

அவர்களிடம் நியமன சான்றிதகை+ சமர்ப்பித்த இந்திய உயர்ஸ்தானிகர் ககௌரவ

ககாபால் பாக்கல

இலங்கைகக்கான  புதிய  இந்திய  உயர் ஸ்தானிகர் ககௌரவ  ககாபால் பாக்கல

அவர்கள் இன்று மாகைல காக�ாளி மாநாட்டின் (Video Conference) Video  Conference)  ஊடாக

நகைடகபற்ற  நிகழ்கவான்றில் தனது நியமன  சான்றிதகை+ ஜனாதிபதி ககௌரவ

ககாத்தாபய ராஜபக்ஷ அவர்களிடம் சமர்ப்பித்தார்

2.  இந்த  பாரம்பரிய  நிகழ்விகைன ஒரு புத்தாக்க  முயற்சி யின் அடிப்பகைடயில்

ஏற்பாடு கசய்தகைமக்காக  ஜனாதிபதிக்கு நன்றி கதரிவித்த  உயர் ஸ்தானிகர் ,

ககாவிட்-19  கநாய் கார�மாக  உலகளாவிய  ரீதியில் ஏற்பட்டிருக்கும்

சவால்ககைள எதிர்ககாள்வதற்கு கதாழில்நுட்பத்கைத பயன்படுத்த

முடியுகமன்பகைத இலங்கைக மற்றும் இந்திய  தகைலகைமத்துவங்க ளால் மிகவும்

ஆ+மாக எடுத்துகைரக்கப்பட்டதாகவும் குறிப்பிட்டிருந்தார்.  அத்துடன் இன்கைறய

இந்த  சிறந்த  முயற்சியானது இருநாடுகளும் தமது நட்பு மற்றும் பன்முக

உறவுகளின் அடிப்பகைடயில் இகை�ந்திருப்பத ன் முக்கியத்துவத்திகைனயும்,

கபாதுவான  சவால்ககைள எதிர்ககாள்வதில் இலங்கைகயுடன் இகை�ந்து

கசயற்படுவதில் இந்தியாவின் கதாடர்ச்சியான  ஈடுபாட்கைடயும்

சுட்டிக்காட்டுவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார்.

3.  ஜனாதிபதி ககௌரவ  ககாத்தாபய  ராஜபக் ஷ அவர்களுக்கும் இலங்கைக

மக்களுக்கும் இந்திய  தகைலகைமத்துவத்தினதும் மக்களினதும் வாழ்த்துக்ககைள



உயர் ஸ்தானிகர் அவர்கள் கதரிவித்திருந்ததுடன்,  இலங்கைகயுடனான  இந்திய

உறவுகளில் கா�ப்படும் அதீத முக்கியத்துவத்திகைன சுட்டிக்காட்டும் வகைகயில் ,

இருநாடுகளுக்கும் இகைடயிலான  கநருக்கமான  நட்புறகைவயும்

ஒத்துகை+ப்கைபயும் கமலும் அபிவிருத்தி கசய்வதிலும் வலுவாக்கு வதிலும்

இந்தியாவில் கா�ப்படும் அதி உயர் மட்ட ஈடுபாட்கைடயும் அவர் வலியுறுத்தி க்

கூறியிருந்தார்.  இலங்கைகக்கும் இந்தியாவுக்கும் இகைடயிலான கபௌத்த மரபிகைன

சுட்டிக்காட்டும் வகைகயில் ககௌரவ  உயர் ஸ்தானிகர் அவர்கள் ,  அஸ்கிரிய

பீடத்தின் வ�க்கத்துக்குரிய  மகாநாயக்க  கதரர் அவர்களுக்கும் மல்வத்கைத

பீடத்தின் வ�க்கத்துக்குரிய  அ னுநாயக்க கதரர் அவர்களுக்கும்

கமற்ககாண்டிருந்த  காக�ாளி அகை+ப்பின் மூலமாக இரு நாட்டு மக்களினதும்

சமாதானம் மற்றும் கசழுகைமக்காக புத்த கபருமாகைன வழிபட்டிருந்தார். 

4.  தற்கபாழுது கா�ப்படும் ககாவிட்-19  கநருக்கடி நிகைலயின்கபாதும் ஏகைனய

இயற்கைக அனர்த்தங்களின்கபாதும் இலங்கைக எதிர்ககாள்ளும் கநருக்கடி

நிகைலகளில் முதலில் ஆதரவு வ+ங்கும் அயல்நா டாக இந்தியா  இருப்பதகைன

உயர் ஸ்தானிகர் இங்கு நிகைனவூட்டி யிருந்தார். இந்த  விடயத்தில் இந்திய

மக்களின் ஆதரவிகைன கவளிக்காட்டும் வகைகயில் கடந்த சில வாரங்களுக்குள் 25

கதான்களுக்கும் அதிகமான நிகைறயுகைடய உயிர்காக்கும் அத்தியாவசிய மருந்து

கபாருட்கள் மற்றும் ஏகைனய  மருத்துவ  உபகர�ங்கள் நான்கு கதாகுதிகளாக

இந்தியாவால் இலங்கைகக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளதுடன் அதற்கு கமலதிகமாக

ககாவிட் 19  கநருக்கடிகைய முகாகைமத்துவம் கசய்வது கதாடர்பாக

இந்தியாவிலுள்ள பிரபலமான சுகாதார நிறுவனங்கள் ஏற்பாடு கசய்த பல்கவறு

இகை�யவழி பயிற்சி பட்டகைறகளில் இலங்கைககையச் கசர்ந்த  சுகாதாரத்துகைற

நிபு�ர்கள் பலர் கலந்துககாண்டிருந்தனர்.  ககாவிட்-19 க்கு எதிராக  கூட்டாக

நடவடிக்கைகககைள முன்கனடுக்க  கவண்டு கமன்ற  பிரதமர் கமாடியின்

உறுதிப்பாட்கைட மீள வலியுறுத்தும் வகைகயில் ,  கபாருளாதார  மீட்சி உள்ளிட்ட

பல விடயங்களில்  சகல சாத்தியமான வழிகளிலும் இலங்கைகயில் இந்தியாவின்



கதாடர்ச்சியான ஒத்துகை+ப்பு வ+ங்கப்படும் எனவும் ஜனாதிபதி ராஜபக்ஷவிடம்

உயர் ஸ்தானிகர் உறுதியளித்தார்.

5.  இந்திய  பிரதமர் நகரந்திர  கமாடி தனது இரண்டாவது பதவிக் காலத்திகைன

ஆரம்பித்தகபாது கமற்ககாண்ட  முதலாவது உத்திகயாகபூர்வ  கவளிநாட்டு

பய�த்தில் கூட்கடாருகைமப்பாட்டிகைன காண்பிக்கும் விஜயம் ஒன்கைறயும்

இலங்கைகக்கு கமற்ககாண்டிருந்தார் .  2019  நவம்பரில் ககௌரவ  ஜனாதிபதி

ராஜபக்ஷ அவர்களால் முதலாவது உத்திகயாகபூர்வ  விஜயம் இந்தியாவுக்கு

கமற்ககாள்ளப்பட்டகைம இருதரப்பு உறவில் மிகவும் முக்கியமான  தரு�ம்

எனவும்  அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார் .   அகதகபால  பிரதமர் ககௌரவ  மகிந்த

ராஜபக்ஷ 2020  கபப்ரவரியில் முதல் கவளிநாட்டு விஜயத்கைத இந்தியாவுக்கு

கமற்ககாண்டகைம பகிரப்பட்ட  கசழுகைம மற்றும் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றுக்காக

இருதரப்பு புரிந்து�ர்கைவ பயன்படுத்துவதற்கு வழிசகைமத்திருந்தது .  இந்து

சமுத்திரம் மற்றும் கதற்காசிய பிராந்தியத்தில் மிகவும் கிட்டிய அயல்நாடு என்ற

ரீதியில் இலங்கைகயுடன் கா�ப்படும் நிகைலகபறான  நட்புறகைவ கமலும்

வலுவாக்குவதற்கு இலங்கைகயின் தகைலகைமத்துவத்துடன் இகை�ந்து

கசயற்படுவதற்கு தயாராக இருப்பதாகவும் உயர் ஸ்தானிகர் கதரிவித்துள்ளார்.

06.  இலங்கைகக்கான இந்திய உயர் ஸ்தானிகராக நியமிக்கப்படுவதற்கு முன்னர்

ககௌரவ ககாபால் பாக்கல அவர்கள் 2017 ஆம் ஆண்டு முதல் இந்திய பிரதமர்

அலுவலகத்தில் இகை�ச் கசயலராக  பணியாற்றியுள்ளார் .   அதற்கு முன்னர்

2014  முதல் 2017  வகைரயான  காலப்பகுதியில் இந்திய   கவளிவிவகார

அகைமச்சில் அகைமச்சின் கபச்சாளர் ,  இகை�ச் கசயலர் (கவளிவிவகார

கதாடர்புகள்)  பிரிவு,  இகை�ச் கசயலர் (பாகிஸ்தான்,  ஆப்கானிஸ்தான்,  ஈரான்),

இகை�ச் கசயலர் (மாநிலங்கள்)  உள்ளிட்ட  பதவிகளில் பணியாற்றியுள்ளார் .

ககௌரவ  ககாபால் பாக்கல அவர்கள் 2011  முதல் 2014  வகைரயில்

பாகிஸ்தானுக்கான  இந்திய  பிரதி உயர் ஸ்தானிகராக  பணியாற்றியதுடன்

லண்டன்,  ரஷ்யா,  காத்மண்டு மற்றும் உக்கைரனில் அகைமந்துள்ள



தூதரகங்களிலும் கசகைவயாற்றியுள்ளார் .  விஞ்ஞானத்துகைற முதுநிகைல

பட்டதாரியான  ககௌரவ  ககாபால் பாக்கல அவர்கள் ஹிந்தி ,  உருது,

சமஸ்கிருதம்,  ஆங்கிலம்,  உக்கரனியன்,  ரஷ்யன் மற்றும் கநபாளி கமாழிககைள

கபசும் திறன் உகைடயவர் .  அத்துடன் தற்கபாது இந்திய  இல்லத்தில் சுகாதார

கநறிமுகைறககைளக் ககைடப்பிடித்து வருகிறார். 

***

ககாழும்பு
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