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ஆசியாவின் இதயம் - இஸ்தான்புல் செயல்முறையின் கீழ் 

வரத்த்கம், வரத்த்க மை்றும் முதலீடட்ு ெநத்ரப்்பங்களில் 

நம்பிக்றகயான கடட்ிடத ்சதாகுதியின் பிராநத்ிய சதாழில்நுடப் 

குழுவின் எடட்ாவது கூடட்தற்த இநத்ியா முன்னணி நாடாக 

இருநத்ு , இன்று புது சடல்லியில் நடதத்ியது. 

 

பணிப்பாளர ் நாயகம், சபாருளாதார ஒதத்ுறழப்பு துறை, 

ஆப்கானிஸ்தான் இஸ்லாமிய குடியரசின் சவளிவிவகார 

அறமெச்ு, ஹாென் சொசராஷ் மை்றும் சவளிவிவகார அறமெச்ு 

இறணெ ் செயலாளர ் டாக்டர ் தீபக் மிடட்ல் ஆகிசயார ் இநத் 

கூடட்தத்ிறன இறண தறலறம தாங்கியடதுடன் 

அஜரற்பஜான், ஈரான், கிரக்ிஸ்தான், பாக்கிஸ்தான், ரஷ்யா, 

தஜிகிஸ்தான், துருக்கி, துரக்்சமனிஸ்தான், யூஏஈ, ஆஸ்திசரலியா, 

எகிப்து, சஜரம்னி, இங்கிலாநத்ு, அசமரிக்கா, ஐசராப்பிய 

ஒன்றியம் மை்றும் ஐ.நா. உடப்ட 17 பங்சகை்பு நாடுகளின் 

பிரதிநிதிகளும், ஆதரவளிக்கும் ெரவ்சதெ அறமப்புகக்ளும் 

கலநத்ு சகாண்டனர். 

 

ஆப்கானிஸ்தான் பிராநத்ிய இறணப்பு மை்றும் சபாருளாதார 

ஒருங்கிறணப்றப ஊக்குவிப்பதில் ஒரு இயை்றக பாலமாக 

செயல்படுவறத பங்சகை்பாளரக்ள் பகிரந்த்ு சகாண்டனர். 

ஆப்கானிஸ்தானில் அறமதி மை்றும் ஸ்திரதத்ன்றம மை்றும் 

ஆசிய பிராநத்ியதத்ின் இதயதற்த உறுதிப்படுதத்ுவதில் 



சபாருளாதார வளரெ்ச்ி ஒரு முக்கிய காரணியாக இருநத்து 

என்பது ஒருமிதத் கருதத்ாக இருநத்து. ஆப்கானிஸ்தானுடன் 

றமயமாக சகாண்டு சபாக்குவரதத்ு மை்றும் வரத்த்கதற்த 

சமம்படுதத்ுவதை்கான பல்சவறு நடவடிக்றககள், முயை்சிகள் 

மீதும், நம்பகமான மை்றும் வலுவான இறணப்றப உணரந்த்ு, 

இநத் சூழலில், 

பங்சகை்பாளரக்ள் தமது பாரற்வகறள பகிரந்த்னர். மதத்ிய 

ஆசியாவுடன் சதை்காசியாறவ இறணக்க வடக்கு மை்றும் 

சதை்சக இரு நாடுகறளயும் விரிவாக்குவதன் மூலம்;சிறு மை்றும் 

நடுதத்ர நிறுவனங்கள் (SMEs) வளரெ்ச்ிறய சமம்படுதத்ுவதன் 

மூலமும் சபண்களின் சதாழில்முறனசவார ் மூலம் 

சபாருளாதார சமம்பாடட்ில் சபண்களின் ஈடுபாடு; மை்றும் சுங்க 

முறைகறள சுலபமாக்குதல் மூலமும், ஏை்கனசவ இருக்கும் 

சபாக்குவரதத்ு மை்றும் வரத்த்க ஒப்பநத்ங்கறள சமலும் 

உள்ளடக்கிய மை்றும் விரிவானதாக மாை்றுவதை்கு சதறவயான 

அங்கீகாரதற்த இது அடக்கும். பிராநத்ிய ெநற்தகளில் தகவல் 

பரிமாை்ைம், வரத்த்க மை்றும் முதலீடட்ு வாய்ப்புகள்;மை்றும் 

பங்குசபறும் நாடுகளுக்கு வணிகங்களுக்கு இறடசயயான 

இறணப்பு வழங்க ஒரு இறணயவழி வறலதளதற்த உருவாக்க, 

இநத்ிய வரத்த்க மை்றும் சதாழில்துறை கூடட்றமப்பின் (FICCI) 

கூடட்றமப்புடன் ஆன இநத்ியாவின் முன்முயை்சியானது 

பாராடட்ப்படட்து. 

ெஹாபஹார ் துறைமுகம் வழியாக இநத்ியா, ஆப்கானிஸ்தான் 

மை்றும் ஈரான், TAPI எரிவாயு குழாய், CASA-1000, TAT இரயில் பாறத, 

லாபீஸ் லாசூலி நறடபாறத ஆகியவை்றை அடக்கும் 

சபாக்குவரதத்ு மை்றும் சபாக்குவரதத்ு வளரெ்ச்ிக்கு எடுக்கும் 

நடவடிக்றககள் ொதகமாக மதிப்பீடு செய்யப்படட்ன. 

ஆப்கானிஸ்தானில் ஒடட்ுசமாதத் வளரெ்ச்ி, நிறலப்புதத்ன்றம 

மை்றும் செழிப்பு ஆகியவை்றிை்கான அதத்றகய இறணப்பு 

மை்றும் சபாருளாதார ஒருங்கிறணப்புத ் திடட்ங்களின் மதிப்பு 

குறிதத்ு அறனதத்ு தரப்பினரும் ஒப்புக் சகாண்டனர். 

இநத்ியா எடுதத்ுள்ள இருதரப்பு முயை்சிகள் குறிதத்ு, இநத்ியா 

மை்றும் ஆப்கானிஸ்தானுக்கும் இறடசயயான வான்வழி ெரக்கு 



நறடபாறத ெமீபதத்ில் நறடமுறைப்படுதத்ப்படட்து, 

சதை்காசியாவிலும் அதை்கு அப்பாலும் சபரிய ெநற்தகளுக்கு 

ஆப்கானிஸ்தானிய விவொயிகளுக்கு சவகமான மை்றும் 

உறுதியளிக்கும் வாய்ப்பிறன வழங்கியது. 

 

இநத்ியா எடுதத்ுள்ள இருதரப்பு முயை்சிகள் குறிதத்ு, 

சதை்காசியாவிலும் அதை்கு அப்பாலும் சபரிய ெநற்தகளுக்கு 

ஆப்கானிஸ்தானிய விவொயிகளுக்கு சவகமான மை்றும் 

உறுதியளிக்கும் வாய்ப்பிறன வழங்குவதாக இநத்ியா மை்றும் 

ஆப்கானிஸ்தானுடனான வான்வழி ெரக்குக் சகாடட்றக 

ெமீபதத்ில் நிறுவப்படட்து வரசவை்கப்படட்து. சபாது-தனியார ்

கூடட்ுதச்தாறக (PPP) திடட்ம் நறடமுறைப்படுதத்ப்படுதல் 

உடப்ட; ஆப்கானிய அதிகாரிகளின் திைறன வளரப்்பதை்கான 

மை்றும் இநத்ியாவின் உதவி, மை்றும் உலக வரத்த்க அறமப்பு 

(WTO) சதாடரப்ான விஷயம், கடநத் சில மாதங்களாக 

நிதியறமெெ்கம் மை்றும் வணிகதத்ுறை அறமெெ்கம், இநத்ிய 

அரசு நடதத்ிய நிகழ்ெச்ிகள் ஆகியறவ ொதகமாக ஒப்புக ்

சகாள்ளப்படட்து. 
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