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7 வது இந்தியா- சுாினாம் கூட்டு ஆணையக் கூட்டத்தின் ப ாது கூட்டு 

செய்திக்குறிப்பு 

டிெம் ர் 02, 2020 

 

7 வது இந்தியா- சுாினாம் கூட்டு ஆணையக் கூட்டம் (பே.ெி.எம்.), சவளிவிகார மாநில அணமச்ெர் 

எச்.இ ஸ்ரீ.வி.முரளீதரன் மற்றும் சுாினாம் குடியரெின் சவளியுறவு, ெர்வபதெ வைிக மாற்றம் 

ெர்வபதெ ஒத்துணைப்பு அணமச்ெர், எச்.இ. தூதர் ஆல் ர்ட் ஆர். ராம்தின், 2020 டிெம் ர் 02 ஆம் பததி 

கிட்டத்தட்ட நணடச ற்றது. கலந்துணரயாடல்கள் இைக்கமான சூைலில்  நட்பு இந்தியாவின் 

 ின்னைி- சுாினாம் உறவுகள்.. 

 

2. அரெியல் உணரயாடணல ஆைப் டுத்துதல், இருதரப்பு உறவுகணள மறு ஆய்வு செய்தல்,மற்றும் 

 ிராந்திய மற்றம்  லதரப்பு ஒத்துணைப்பு குறித்த கருத்துக்கணளப்  ாிமாறிக் சகாள்வதில் இந்த 

வைிமுணறயின் முக்கியத்துவத்ணத இரு அணமச்ெர்களும் அடிக்பகாடிட்டு காட்டினர். 

 

3. வலுவான் கலாச்ொர மற்றும் வரலாற்று  ிணைப்புகணளக் சகாண்ட இந்தியா-சுாினாம் 

உறவுகள் நல்லுறவால் குறிக்கப் டுகின்றன மற்றும்  லவிதமான  ிரச்ெிணனகள் குறித்த 

கருத்துக்கணள அதிக அளவில் புாிந்துசகாள்வதும் ஒன்றிணைப் தும் இரு தரப் ினரும் 

திருப்தியுடன் குறிப் ிட்டனர்.  ணடப்பு சதாைில்கள், சுகாதாரம்,  ாரம் ாிய மருத்துவ முணற, 

பவளாண்ணம, சுரங்கம், எாிெக்தி, ாதுகாப்பு, கலாச்ொரம் மற்றும் கல்வி, தூதரக ஒத்துணைப்பு 

மற்றும் பமம் ாட்டு கூட்டு மற்றும் மக்கள் உறவுகளுக்கு மக்கணள  லப் டுதுதல். 

 

4. சதன்-சதற்கு ஒத்துணைப் ின் ப ாில்,வாிகளின் வாிகள் உட் ட, ெலுணக நிணலணமகளின் கீழ் 

பமம் ாட்டுத் திட்டங்கணள பமற்சகாள்வதன் முக்கியத்துவத்ணத இரு அணமச்ெர்களும் 

ஒப்புக்சகாண்டனர். சுாினாமுடனான இந்தியாவின் அ ிவிருத்தி கூட்டாண்ணம மின் உணற தி 

மற்றும்  ாிமாற்ற சநட்சவார்க், ச ாது வைங்கல் மற்றும் நீர் வைங்கல் உள்ளிட்ட  ல்பவறு 

துணறகணள உள்ளடக்கியது என்று அவர்கள் குறிப் ிட்டனர். சுாினாமின் எாிெக்தி  ாதுகாப்பு, 

எாிெக்தி திறன் மற்றும் எாிெக்தி கலணவ ஆகியவற்றிற்கு  ங்களிப் ணத பநாக்கமாக சகாண்ட 

திட்டங்கணள முன்கூட்டிபய செயல் டுத்த அவர்கள் எதிர் ார்த்தனர். 

 

 

  



5. ஐக்கிய நாடுகளின்  ாதுகாப்பு கவுன்ெில் ெீர்திருத்தங்கள் உட் ட ெர்வபதெ அரங்குகளில் 

 ரஸ் ர ஆதரணவ வைங்குவதற்கான உறுதிப் ாட்ணட அணமச்ெர்கள் மீண்டும் வலியுறுத்தினர். 

 

6. இரு தரப்பு உறவுகணள பமலும் வலுப் டுத்தவும் விாிவு டுத்தவும்  ல்பவறு விஷயங்களில் 

கூட்டு ஆணையத்தின் ச ாறிமுணறயின் மூலம் சதாடர்ந்து ஒன்றிணைந்து செயல் ட 

அணமச்ெர்கள் தீர்மானித்தனர்.  

 

7. அடுத்த பே.ெி.எம். கூட்டம்  ரமாிப ாவில்  ரஸ் ர வெதியான பததியில் 2022 இல் நணடச றும் 

என்று ஒப்புசகாள்ளப் ட்டது. 

 

நியூ சடல்லி  

டிெம் ர்  02, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 


