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இநத்ியாவின் மாண்புமிகு பிரதம மநத்ிரி அவரக்ளின் 

அழைப்பின் பபரில்,  மாண்புமிகு பேக் அப்துல்லா பின் நாசர ்

பின் கலீஃபா அல்-தனி, கதத்ார ் பிரதம மநத்ிரி மற்றும் மாநில 

உள்துழற அழமசச்ர ் அவரக்ள் 2-3 டிசம்பர,் 2016 இல் 

இநத்ியாவிற்கு ஒரு உதத்ிபயாகபூரவ் விஜயம் பமற்ககாண்டார். 

மாண்புமிகு பிரதமர ் , கதத்ார ் வரத்த்கம் மற்றும் கதாழில் 

சம்பமளனம் மற்றும் கதத்ார ் ஏரப்வஸ் தழலழம நிரவ்ாக 

அதிகாரிகள் மற்றும் கதத்ார ்முதலீடு குழுமதத்ின் (QIA) துழண  

தழலழம நிரவ்ாக அதிகாரி மற்றும் கதாழிற்துழற சாரந்த் பல 

முக்கிய தழலவரக்ள் உடப்ட நிதி , பபாக்குவரதத்ு மற்றும் 

தகவல் கதாடரப்ு மற்றும் நகராடச்ி மற்றும் சுற்றுசச்ூைல் துழற 

அழமசச்ரக்ள் உடப்ட சிபரே்ட அழமசச்ரக்ள் உடன் 

இழணநத்ு வருழக தநத்ுள்ளார். 

இநத்ியாவின் பிரதமர ்திரு. நபரநத்ிர பமாடி அவரக்ள் 4-5 ஜூன் 

2016 இல் கதத்ாரிற்கு கசய்த விஜயதத்ின் பபாது அழடயப்படட் 

உடன்பாடுகழள எழுப்ப, இருதரப்பு உறவின் முக்கிய தடங்கள் 

கதாடரப்ாக ஏற்படட் முன்பனற்றதழ்த பரிசீலிப்பதற்கான  

முயற்சிகள் என்ற சூைலில் இநத் விஜயம் முக்கியதத்ுவம் 

வாய்நத்தாக உள்ளது.  

இரண்டு பிரதமரக்ளுக்கும்  ஒரு தூதுக்குழு நிழல கூடட்ம் 

கதாடரந்த்ு ஒரு பணி கதாடரப்ான மதிய விருநத்ும் இருநத்து. 

இநத் பபசச்ுக்களின் பபாது, இரண்டு பிரதமரக்ளும் இருதரப்பு 

உறவுகளின் நிழல குறிதத்ு மீளாய்வு கசய்ததுடன் மிகவும் 

பழைமயான வரத்த்கம் மற்றும் மக்கள்-மக்கள் கதாடரப்ுகள் 

மூலம் ஆதரிக்கப்படட்ுள்ள இரு நாடுகளுக்கும் இழடபய 

உள்ள கநருக்கமான, பன்முக உறவிழன, ஒருங்கிழணக்கவும் 

மற்றும் விரிவுபடுதத்வும் வழிகள் மற்றும்  வழிமுழறகள் மீது 

கருதத்ுக்கழள  பரிமாரிகக்காண்டனர.்  



இரண்டு பிரதமரக்ளும், இநத்ியா மற்றும் கதத்ார ்

இழடயிலான நடப்ு மற்றும் புரிதல் கதாடரப்ான கநருக்கமான 

உறவுகள் குறிதத்ு திருப்தி கதரிவிதத்துடன், பமலும் அழனதத்ு 

துழறகளிலும் ஒதத்ுழைப்ழப வலுப்படுதத்ுவதற்கான 

அவரக்ளின் உறுதிழய மீண்டும் வலியுறுதத்ினர். 

தற்பபாதுள்ள அழனதத்ு இருதரப்பு நிறுவன வழிமுழறகள் 

கதாடரந்த்ு கூடட்ப்பட பவண்டும் மற்றும் ஒரு பயனுள்ள 

முழறயில் இரு தரப்புத ் திடட்ங்கழள முன்பனாக்கி எடுதத்ு 

கசல்ல நடவடிக்ழககள் எடுகக்ப்படும் என்பழத அவரக்ள் 

வலியுறுதத்ினர். 

இரு தரப்பும், இருபுறங்களிலும் உள்ள உள்கடட்ழமப்பு 

வளரச்ச்ி திடட்ங்களில் பங்கு அளவிழன  அதிகரிக்க ஒப்புக ்

ககாண்டதுடன் ஒரு வைக்கமான மற்றும் உரிய கால 

முழறயில் கிழடதத்ுள்ள முதலீடட்ு வாய்ப்புகள் மீதான 

தகவல்கழள பரிமாறிக் ககாள்ளவும் ஒப்புக் ககாண்டனர். 

பதழவயான கடட்ழமப்ழப உரிய இடதத்ில் ழவக்க 

நடவடிக்ழககழள துரிதப்படுதத் ஒப்புக் ககாள்ளப்படட்து, 

ஏகனனில் இருபுறமும் உள்ள கபாருளாதார கசயலாளரக்ள் 

கிழடக்கும் வாய்ப்புகழள முழுழமயாக  பயன்படுதத்ி 

ககாள்ள முடியும் என்பதற்கும், குறிப்பாக உள்கடட்ழமப்பு, 

சிறப்பு கபாருளாதார மண்டலங்கழள, விமானப் 

பபாக்குவரதத்ு, ஆற்றல், கபடப்ரா ககமிக்கல், சுகாதார மற்றும் 

மருநத்ுகள், தகவல் கதாழில்நுடப்ம், கல்வி, சுற்றுலா மற்றும் 

விவசாயம் ஆகிய பகுதிகளில் இது ஒப்புக் ககாள்ளப்படட்து. 

சிறப்பு பயிற்சி, தகவல் மற்றும் பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் 

கூடட்ுத ் தயாரிப்பு பரிமாற்றம் ஆகிய துழறகளில் 

ஒதத்ுழைப்ழப அதிகரிப்பதன் மூலம், நவம்பர ் 2008 இல் 

ழககயழுதத்ிடப்படட் பாதுகாப்பு ஒதத்ுழைப்பு 

ஒப்பநத்தத்ினால் வைங்கப்படட் கடட்ழமப்ழப உருவாக்க 

நழடமுழற நடவடிக்ழககள் எடுப்பதற்கான அவசியதழ்த  

இரு தழலவரக்ளும் வலியுறுதத்ினர். 

குறிப்பாக பமற்கு ஆசியா, மதத்ிய கிைக்கு மற்றும் கதன் 

ஆசியாவின் பாதுகாப்பு நிழலழம கதாடரப்ாகவும், பரஸ்பர 

நலன் சாரந்த் பிராநத்ிய மற்றும் சரவ்பதச பிரசச்ிழனகள் 

பற்றி கருதத்ுக்கழள பரிமாறிக் ககாள்ள இரண்டு 



பக்கங்களுக்கும் இன்கனாரு வாய்ப்ப்பிழன இநத் விஜயம் 

வைங்கியது.  

இரு நாடுகளுக்கும் இழடபய பரஸ்பர நம்பிகழ்க மற்றும் 

ஒதத்ுழைப்பு உணரழ்வப் பிரதிபலிக்கும் வழகயில், இநத் 

பபசச்ுவாரத்ழ்த மிகுநத் பரிவான நிழலழம மற்றும் அன்பான 

சூைலில் நடதத்ப்படட்ன. 

இராஜதநத்ிர, சிறப்பு மற்றும் அதிகாரப்பூரவ் கடவுசச்ீடழ்ட 

ழவதத்ிருப்பபார ் விசா பதழவயில் இருநத்ு 

விலக்களிப்பதற்கான ஒப்பநத்ம், மற்றும் ழசபரஸ்்பபஸ் 

மற்றும் ழசபர ் கிழரம்மிழன பபாரிடுவதில் உள்ள 

கதாழில்நுடப் ஒதத்ுழைப்பு மீதான் புரின்துணரவ்ு ஒப்பநத்ம்; 

மற்றும் படட்ுவாடா மற்றும் கதத்ார ் மரபுரிழம தழலழமக் 

குழு மற்றும் இநத்ிய கதாழில் கூடட்ழமப்பு (சிஐஐ) 

இழடயிலான, கூடுதலாக சுற்றுலா பயணிகள் மற்றும் 

வரத்த்கரக்ளுக்கான e-விசாக்களுக்கான ஒரு கடிதம் உடப்ட 

மூன்று ஒப்பநத்ம் / புரிநத்ுணரவ்ு ழககயழுதத்ிடப்படட்து. 

தனியாக, கதத்ார ் துழறமுகங்கள் பமலாண்ழம நிறுவனம் 

("ம்வானி கதத்ார"்) மற்றும் இநத்ிய துழறமுகங்கள் குபளாபல் 

பிழரபவட ் லிமிகடட ் இழடயிலான் ஒரு புரிநத்ுணரவ்ும் முடிவு 

கசய்யப்படட்து. 

இநத் விஜயதத்ின் பபாது, கதத்ார ் பிரதமர ் மாண்புமிகு 

ஜனாதிபதி பிரணாப் முகரஜ்ி அவரக்ளுக்கு அழைப்பு 

விடுதத்ார். 

இநத்ிய உள்துழற அழமசச்ர,் ராஜ்நாத ் சிங், வருழக கசய்த 

கடட்ார ் பிரதமருக்கு அழைப்பு விடுதத்ார். இரண்டு 

பக்கங்களும் பயங்கரவாததழ்த தீவிரமாக எதிரத்த்ு 

கநருக்கமாக பவழல கசய்ய தீரம்ானிதத்துடன், 

சகிப்புதத்ன்ழமழய பலப்படுதத்ுதல்  மற்றும் 

குறும்குழுவாததத்ிழன பரவாமல் தடுப்பது குறிப்பாக 

முக்கியதத்ுவம் அளிதத்னர ் . அவரக்ள் பயங்கரவாத-எதிரப்்பு, 

உளவுதத்ுழறத ் தகவல் பகிரவ்ு மற்றும் மற்ற நாடுகடநத் 

குற்றங்கள் தவிர பயங்கரவாத நிதியளிப்பு மற்றும் 

பணபமாசடி எதிரப்்பது அகக்ியவற்றில் ஒதத்ுழைக்கவும் 

ஒப்புகக்காண்டனர்.  



இநத்ியாவிற்கு கதத்ார ் பிரதமரின் வருழக, பமலும் உயரந்த் 

மடட்ங்களில் வைக்கமான வருழககள் கதாடரப்ான 

பாரம்பரியதழ்த  வலுவூடட்ுவதுடன், 21 ஆம் நூற்றாண்டில் ஒரு 

வலிழமயான கூடழ்ட உருவாக்க முற்படுழகயில், இரு 

நாடுகளின் தழலழமக்கும் இழடயில் விரிவான கருதத்ுகள் 

பரிமாற்றதத்ிற்கு உதவும். 

 

புது தில்லி 

டிசம்பர ்3, 2016 


