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ப ொது விமொன ப ொக்குவரதத்ு அமமசச்ர ்ஸ்ரீ அபசொக் கஜ தி 

ரொஜூ அவரக்ள் மற்றும் பவளியுறவுதத்ுமற அமமசச்ர ்எம்.பஜ. 

அக் ர ் முன்னிமையிை் மற்றும் இநத்ியொவிற்கொன 

ஆ ்கொனிஸ்தொன் இஸ்ைொமிய குடியரசின் தூதுவர ்மொண்புமிகு 

டொக்டர ் மைதொ அ ்தலி ஆகிபயொர ் முன்னிமையிை் விமொன 

சரக்கு தொழ்வொரம் நிறுவும் கொபூலிை் இருநத்ு படை்லி வமர 

முதை் விமொனம் 19 ஜூன் 2017 அன்று பவளிவிவகொர அமமசச்ர ்

திருமதி . சுை்மொ ஸ்வரொஜ் அவரக்ளொை் ப ற ் டட்து. 

 

 

ஆ ்கொனிஸ்தொனிை் இருநத்ு 60 டன் சரக்குகமள (முக்கியமொக 

ப ருங்கொயம் 'ஹிங்') பகொண்ட விமொனம்,  ை ஆ ்கொனிய 

அமமசச்ரமவ அமமசச்ரக்ள் மற்றும் ஆ ்கொனிஸ்தொனிை் 

இநத்ிய தூதர ் ஸ்ரீ மன்ரப்ிரதீ ் பவொரொவின் முன்னிமையிை், 

ஆ ்கொனிஸ்தொன் ஜனொதி தி மொண்புமிகு அை்ரஃ ் கொனி 

அவரக்ளொை் கொபூலிை் பகொடியிட ் டட்து.  

 

 

படை்லியிலிருநத்ு கொபூலிற்கு இபதப ொன்ற ஒரு சரக்கு 

விமொனம் முன்னதொக 100 டன் சரக்குகமளக் (முக்கியமொக 

மருநத்ுகள், நீர ் சுதத்ிகரி ்பு நிமையங்கள், மருதத்ுவ 

உ கரணங்கள்) பகொண்டு ஜூன் 18, 2017 அன்று கொபூலிை் 

இருநத்ு திை்லிக்கு வநத்மடநத்து.  

 

கொபூலிை் இருநத்ு திை்லி வமரயிைொன சரக்கு விமொனதத்ின் 

வருமக அர ்் ணிக்க ் டட் விமொன சரக்குக் இமடவழியின் 

திற ்பு விழொமவ குறிதத்து. பிரதமர ் நபரநத்ிர பமொடிக்கும் 

ஜனொதி தி கொனிக்கும் இமடபய பச ்டம் ர ் 2016 இை் 

இநத்ியொவிற்கு ஜனொதி தி அவரக்ளின் விஜயதத்ின் ப ொதொன 

சநத்ி ்பிை், ஆ ்கொனிஸ்தொனுக்கும் இநத்ியொவிற்கும் 



இமடயிைொன ஒரு விமொன சரக்குக் இமடவழி நிறுவ முடிவு 

பசய்ய ் டட்து. 

 

ஆ ்கொனிஸ்தொன் ஒரு நிைமற்ற நொடொகவும், இநத்ியொவிை் 

சநம்தகமள அதிகமொக அணுகுவதற்கும், மற்றும் அதன் 

நன்மமக்கொக இநத்ியொவின் ப ொருளொதொர வளரச்ச்ி மற்றும் 

அதன் வரத்த்க இமணயங்கமள அதன் நன்மமக்கொக 

 யன் டுதத்வும்  ஆ ்கொனிய வணிகரக்மள அனுமதிக்கவும் 

இநத்  விமொன சரக்கு இமடவழி மூைம் நிறுவ ் டட் இமண ்பு 

வமக பசய்யும். ஆ ்கொனிய விவசொயிகள் தங்கள் அழியொத 

ப ொருடக்ளுக்கொக இநத்ிய சநம்தகமள விமரவொகவும் 

பநரடியொகவும் அணுக இது உதவும். 

 

2016 பச ்டம் ரிை் இநத்ியொவுக்கு வருமக தருமகயிை், அடுதத் 

ஐநத்ு ஆண்டுகளிை் வரத்த்கதத்ிை் 10 பிை்லியன் அபமரிக்க 

டொைர ் இைக்மக அமடவதற்கு இநத்ிய மற்றும் ஆ ்கொனிய 

வரத்த்கங்கமள ஜனொதி தி கணி வலியுறுதத்ியுள்ளொர். 

இதமன  ொரம்வயிை் மவதத்ுகப்கொண்டு, ஆ ்கொன் 

வணிகரக்ளுக்கொன  நமது விசொ ஆடச்ியிமன நொம் 

தளரத்த்ியுள்பளொம். பமலும், இநத் ஆண்டு பி ்ரவரி முதை் 

ஆ ்கொனிய சுற்றுைொ  யணிகள் மற்றும் பநொயொளிகளுக்கு 

தங்களுமடய தங்கும் கொைதம்த நொம் அதிகரிதத்ுள்பளொம். 

தற்ப ொது ஆ ்கொனிஸ்தொனுக்கும் இநத்ியொவிற்கும் இமடபய 

தினமும் நொன்கு முதை் ஐநத்ு விமொனங்கள் 

இயக்க ் டுகின்றன, கிடட்தத்டட் 1,000 ஆ ்கொனியரக்மள 

பகொண்டு வருகின்றன, இவற்றுள்  ைர ் இநத்ிய 

மருதத்ுவமமனகளிை் சிகிசம்ச எடுதத்ுகப்கொள் வரக்ள் ஆவர.் 

 

 

நிைதத்டி நொடட்ிற்கொன மொற்று மற்றும் நம் கமொன அணுகை் 

 ொமதகமள உருவொக்குவதற்கொக, ஆ ்கொனிஸ்தொனுடன் 

இநத்ியொ பநருக்கமொக  ணியொற்றி வருகிறது. இநத் சூழலிை் 

2015 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மொதம், ஆ ்கொனிஸ்தொனிலிருநத்ு 

சரக்குகமள ஏற்றுவதற்கும் மற்றும் ஏற்றுதை் பசய்வதற்கும் 

அடர்ி கொணி பசொதமனசச்ொவை் மூைம் ஆ ்கொன் டிரக்குகள் 

இநத்ிய எை்மைக்குள் நுமழய அனுமதிக்கும் முடிவிமன 

இநத்ியொ அறிவிதத்ுள்ளது. இநத் சூழலிை், ச ொ ஹொர ்



துமறமுக அபிவிருதத்ிக்கொக ஆ ்கொனிஸ்தொன் மற்றும் 

ஈரொனுடன் இநத்ியொ ஒதத்ுமழக்கின்றது.ச ொஹொர ்மூைம் கடை் 

அணுகை் அடி ் மடயிை் ஒரு முக்பகொண ப ொக்குவரதத்ு 

மற்றும் ப ொக்குவரதத்ு ஒ ் நத்ம், 2016 பம மொதம் பதஹ்ரொனிை் 

மூன்று நொடுகளின் தமைவரக்ள் முன்னிமையிை் 

மகபயழுதத்ிட ் டட்து. 

இநத்ியொவிற்கும் ஆ ்கொனிஸ்தொனுக்கும் இமடபயயொன, பிற 

நகரங்களுக்கு விமொன சரக்கு ் ப ொக்குவரதம்த விரிவு டுதத் 

நொம் நம்புகிபறொம். 

 

இநத் வழிதத்டங்கள் மற்றும் தொழ்வொரங்கள் பதற்கு ஆசிய 

மற்றும் அதற்கு அ ் ொலும் பிரொநத்ிய மற்றும் உைக 

சநம்தகளுக்கு கடை், நிைம் மற்றும் விமொன அணுகை் வழிமய 

ஆ ்கொனிஸ்தொனுக்கு வழங்குகிறது. 

 

தற்ப ொது இநத்ியொவிை் இருநத்ு ஆ ்கொனிஸ்தொனுக்கு ஏற்றுமதி 

பசய்ய ் டும் ப ொருடக்ள், உமடகள் மற்றும் ஆமட 

அணிகைன்கள், மருநத்ு ப ொருடக்ள், தொனியங்கள், மனிதனொை் 

தயொரிக்க ் டட் பிரதொன இமழகள், புமகயிமை ப ொருடக்ள், 

 ொை் மற்றும் பகொழி வமககள், கொபி / பதயிமை / இமறசச்ி 

மற்றும் மசொைொ ப ொருடக்ள் ஆகியன. 

 

ஆ ்கொனிஸ்தொனிலிருநத்ு இநத்ியொவிற்கு இறக்குமதி 

பசய்ய ் டும் முக்கிய ப ொருடக்ள்,  ழங்கள், பகொடம்டகள், 

திரொடம்சகள், கொய்கறிகள், எண்பணய் விமதகள், 

விமையுயரந்த் / அமர விமையுயரந்த் கற்கள் ப ொன்றமவ 

ஆகும். 

 

 

 

ஆ ்கொனிஸ்தொமன தனது அரசியை்,  ொதுகொ ்பு மற்றும் 

ப ொருளொதொர மொற்றங்களிை் அமனதத்ு வழிகளிலும், 

இமறயொண்மம, ஐக்கிய ் டட், ஜனநொயக,  ன்முகவொத, 

உறுதியொன, அமமதியொன மற்றும் வளமொன ஆ ்கொனிஸ்தொன் 

பதொற்றுவி ் மத இநத்ியொ உறுதி டுதத்ுகிறது. 

 



புது தில்லி 

ஜூன் 19, 2017 


