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ஜூன் 19, 2017
ப ொது விமொன ப ொக்குவரத்து அமமச ்சர ் ஸ்ரீ அபசொக் கஜ தி
ரொஜூ அவர ்கள் மற்றும் பவளியுறவுத்துமற அமமச ்சர ் எம் .பஜ.
அக் ர ்

முன்னிமையிை்

மற்றும்

இந்தியொவிற் கொன

ஆ ்கொனிஸ்தொன் இஸ்ைொமிய குடியரசின் தூதுவர ் மொண்புமிகு
டொக்டர ் மைதொ அ ்தலி ஆகிபயொர ் முன்னிமையிை் விமொன
சரக்கு தொழ் வொரம் நிறுவும் கொபூலிை் இருந்து படை் லி வமர
முதை் விமொனம் 19 ஜூன் 2017 அன்று பவளிவிவகொர அமமச ்சர ்
திருமதி . சுை்மொ ஸ்வரொஜ் அவர ்களொை் ப ற ் ட்டது.

ஆ ்கொனிஸ்தொனிை் இருந்து 60 டன் சரக்குகமள (முக்கியமொக
ப ருங் கொயம் 'ஹிங் ') பகொண்ட விமொனம் ,
அமமச ்சரமவ
இந்திய

அமமச ்சர ்கள்

தூதர ் ஸ்ரீ

ஆ ்கொனிஸ்தொன்

மற்றும்

மன்ர ்பிரத்
ீ
ஜனொதி தி

படை் லியிலிருந்து
விமொனம்

ஆ ்கொனிஸ்தொனிை்

பவொரொவின்
மொண்புமிகு

அவர ்களொை் கொபூலிை் பகொடியிட

கொபூலிற் கு

ை ஆ ்கொனிய
முன்னிமையிை் ,
அை்ரஃ ்

கொனி

் ட்டது.

இபதப ொன்ற

ஒரு

சரக்கு

முன்னதொக 100 டன் சரக்குகமளக் (முக்கியமொக

மருந்துகள் ,

நீ ர ்

சுத்திகரி ்பு

நிமையங் கள் ,

மருத்துவ

உ கரணங் கள் ) பகொண்டு ஜூன் 18, 2017 அன்று கொபூலிை்
இருந்து

திை் லிக்கு

வந்தமடந்தது.

கொபூலிை் இருந்து திை் லி வமரயிைொன சரக்கு விமொனத்தின்
வருமக அர ் ் ணிக்க ் ட்ட விமொன சரக்குக் இமடவழியின்
திற ்பு விழொமவ குறித்தது. பிரதமர ் நபரந்திர பமொடிக்கும்
ஜனொதி தி

கொனிக்கும்

இமடபய

பச ்டம்

ர்

2016

இை்

இந்தியொவிற் கு ஜனொதி தி அவர ்களின் விஜயத்தின் ப ொதொன
சந்தி ்பிை் ,

ஆ ்கொனிஸ்தொனுக்கும்

இந்தியொவிற் கும்

இமடயிைொன ஒரு விமொன சரக்குக் இமடவழி நிறுவ முடிவு
பசய் ய ் ட்டது.
ஆ ்கொனிஸ்தொன்
சந்மதகமள

ஒரு

நிைமற் ற

அதிகமொக

நொடொகவும் ,

அணுகுவதற் கும் ,

இந்தியொவிை்

மற்றும்

அதன்

நன்மமக்கொக இந்தியொவின் ப ொருளொதொர வளர ்ச ்சி மற்றும்
அதன்

வர ்த்தக

யன் டுத்தவும்

இமணயங் கமள

அதன்

நன்மமக்கொக

ஆ ்கொனிய வணிகர ்கமள அனுமதிக்கவும்

இந்த விமொன சரக்கு இமடவழி மூைம் நிறுவ ் ட்ட இமண ்பு
வமக பசய் யும் . ஆ ்கொனிய விவசொயிகள் தங் கள் அழியொத
ப ொருட்களுக்கொக

இந்திய

சந்மதகமள

விமரவொகவும்

பநரடியொகவும் அணுக இது உதவும் .
2016 பச ்டம்

ரிை் இந்தியொவுக்கு வருமக தருமகயிை் , அடுத்த

ஐந்து ஆண்டுகளிை் வர ்த்தகத்திை் 10 பிை் லியன் அபமரிக்க
டொைர ் இைக்மக அமடவதற் கு இந்திய மற்றும் ஆ ்கொனிய
வர ்த்தகங் கமள
இதமன

ஜனொதி தி

ொர ்மவயிை்

வணிகர ்களுக்கொன

வலியுறுத்தியுள் ளொர.்

மவத்துக்பகொண்டு,
நமது

தளர ்த்தியுள் பளொம் . பமலும் ,
ஆ ்கொனிய சுற்றுைொ

கணி
விசொ

இந்த

ஆ ்கொன்

ஆட்சியிமன

ஆண்டு

பி ்ரவரி

நொம்
முதை்

யணிகள் மற்றும் பநொயொளிகளுக்கு

தங் களுமடய தங் கும் கொைத்மத நொம் அதிகரித்துள் பளொம் .
தற் ப ொது ஆ ்கொனிஸ்தொனுக்கும் இந்தியொவிற் கும் இமடபய
தினமும்

நொன்கு

இயக்க ் டுகின்றன,
பகொண்டு

முதை்

ஐந்து

கிட்டத்தட்ட

வருகின்றன,

1,000

விமொனங் கள்
ஆ ்கொனியர ்கமள

இவற்றுள்

ைர ்

மருத்துவமமனகளிை் சிகிச ்மச எடுத்துக்பகொள்

நிைத்தடி நொட்டிற் கொன மொற்று மற்றும் நம்
ொமதகமள

உருவொக்குவதற் கொக,

இந்தியொ பநருக்கமொக

இந்திய

வர ்கள் ஆவர.்

கமொன அணுகை்

ஆ ்கொனிஸ்தொனுடன்

ணியொற் றி வருகிறது. இந்த சூழலிை்

2015 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மொதம் , ஆ ்கொனிஸ்தொனிலிருந்து
சரக்குகமள ஏற்றுவதற் கும் மற்றும் ஏற்றுதை் பசய் வதற் கும்
அட்ரி கொணி பசொதமனச ்சொவை் மூைம் ஆ ்கொன் டிரக்குகள்
இந்திய
இந்தியொ

எை் மைக்குள்

நுமழய

அறிவித்துள் ளது.

அனுமதிக்கும்

இந்த

சூழலிை் ,

முடிவிமன
ச ொ ஹொர ்

துமறமுக

அபிவிருத்திக்கொக

ஆ ்கொனிஸ்தொன்

மற்றும்

ஈரொனுடன் இந்தியொ ஒத்துமழக்கின்றது.ச ொஹொர ் மூைம் கடை்
அணுகை்

அடி ் மடயிை்

ஒரு

முக்பகொண

ப ொக்குவரத்து

மற்றும் ப ொக்குவரத்து ஒ ் ந்தம் , 2016 பம மொதம் பதஹ்ரொனிை்
மூன்று

நொடுகளின்

தமைவர ்கள்

முன்னிமையிை்

மகபயழுத்திட ் ட்டது.
இந்தியொவிற் கும் ஆ ்கொனிஸ்தொனுக்கும் இமடபயயொன, பிற
நகரங் களுக்கு விமொன சரக்கு ் ப ொக்குவரத்மத விரிவு டுத்த
நொம் நம் புகிபறொம் .
இந்த வழித்தடங் கள் மற்றும் தொழ் வொரங் கள் பதற் கு ஆசிய
மற்றும்

அதற் கு

அ ் ொலும்

பிரொந்திய

மற்றும்

உைக

சந்மதகளுக்கு கடை் , நிைம் மற்றும் விமொன அணுகை் வழிமய
ஆ ்கொனிஸ்தொனுக்கு வழங் குகிறது.
தற் ப ொது இந்தியொவிை் இருந்து ஆ ்கொனிஸ்தொனுக்கு ஏற்றுமதி
பசய் ய ் டும்

ப ொருட்கள் ,

உமடகள்

மற்றும்

ஆமட

அணிகைன்கள் , மருந்து ப ொருட்கள் , தொனியங் கள் , மனிதனொை்
தயொரிக்க ் ட்ட பிரதொன இமழகள் , புமகயிமை ப ொருட்கள் ,
ொை் மற்றும் பகொழி வமககள் , கொபி / பதயிமை / இமறச ்சி
மற்றும் மசொைொ ப ொருட்கள் ஆகியன.
ஆ ்கொனிஸ்தொனிலிருந்து

இந்தியொவிற் கு

பசய் ய ் டும் முக்கிய ப ொருட்கள் ,
திரொட்மசகள் ,

கொய் கறிகள் ,

இறக்குமதி

ழங் கள் , பகொட்மடகள் ,

எண்பணய்

விமதகள் ,

விமையுயர ்ந்த / அமர விமையுயர ்ந்த கற் கள் ப ொன்றமவ
ஆகும் .

ஆ ்கொனிஸ்தொமன
ப ொருளொதொர
இமறயொண்மம,

தனது

அரசியை் ,

மொற் றங் களிை்
ஐக்கிய ் ட்ட,

ொதுகொ ்பு

அமனத்து
ஜனநொயக,

மற்றும்

வழிகளிலும் ,
ன்முகவொத,

உறுதியொன, அமமதியொன மற்றும் வளமொன ஆ ்கொனிஸ்தொன்
பதொற்றுவி ் மத இந்தியொ உறுதி டுத்துகிறது.

புது தில் லி
ஜூன் 19, 2017

