செய்தி

எண் .116

: 07.01.2021

மாண்புமிகு தமிழக ஆளுநர் திரு. பன்வரிலால் புர ாஹித்

சகாழும்பில் 6.1.2021

,

மாண்புமிகு சவளி

டாக்டர் எஸ்.செய்ெங்கர்

தமிழ்

அமமச்ெர்

ெமூகம் குறித்

கருத்துக்கமள வ ரவற்கிறார்.

மாண்புமிகு வெளியுறவுத் துறற அறமச்சர் டாக்டர் எஸ்.வெய்சங்கர்
அெர்கள்,

இலங்றக

.தினேஷ்

மாண்புமிகு

வெளியுற

குணெர்தோ
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Hon’ble Governor of Tamil Nadu, Thiru. Banwarilal Purohit
welcome the remarks regarding the Tamil community made by
Hon’ble External Affairs Minister, Dr. S. Jaishankar made in Colombo
on 6th January 2021.
At a press conference with the Hon’ble Foreign Minister of Sri
Lanka Dinesh Gunawardenaji, Hon’ble External Affairs Minister
Dr.S.Jaishankar stated:
“As we promote peace and well-being in the region, India has
been strongly committed to the unity, stability and territorial integrity
of Sri Lanka. Our support for the reconciliation process in Sri Lanka is
longstanding, as indeed for an inclusive political outlook that
encourages ethnic harmony. It is in Sri Lanka’s own interest that the
expectations of the Tamil people for equality, justice, peace and
dignity within a united Sri Lanka are fulfilled. That applies equally to
the commitments made by the Sri Lankan Government on meaningful
devolution, including the 13th Amendment to the Constitution. The
progress and prosperity of Sri Lanka will surely be advanced as a
consequence.”
Hon’ble Governor of Tamil Nadu, Thiru. Banwarilal Purohit also
emphasized that this is an important statement, signifying the
concern of the Indian Government towards their Tamil sisters and
brothers in Sri Lanka.
India’s External Affairs Minister has unequivocally stated the
Indian position on the 13th Amendment. His words are sure to be
welcomed by the people of Tamil Nadu. The statement of Hon’ble
External Affairs Minister Dr.S.Jaishankar is in the spirit of Hon’ble
Prime Minister of India Thiru. Narendra Modiji’s own untiring efforts
for the welfare of the Tamil population in Sri Lanka.
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