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மாண்புமிகு ஜ ாஜ ா விட ாட ா, இநஜ் ாஜேஷியா 

 ோதிபதி பிர மர ் திரு நஜரநத்ிர ஜமாடி அவர ்ளிே் 

அழைப்பிே் ஜபரில் 12-13 டிசம்பர,் 2016 இல் இநத்ியாவிற்கு ஓரு 

அரசு வருழ  டசய்ய உள்ளார். 

அ ்ஜ ாபர ்2014 இல் ப வி ஏற்ப  ் பிறகு  ோதிபதி ட ாட ா 

விட ாட ா அவர ்ளிே் இநத்ியாவிற் ாே இந ் வருழ ஜய 

அவருழ ய மு ல் பயணமா  உள்ளது. 

 ோதிபதி ஜ ாஜ ா, அவரது மழேவி, திருமதி இழரநா 

விஜ ாஜ ா அவர ்ளு ே் மற்றும் இநஜ் ாஜேஷியா இருநத்ு 

ஏழு அழமசச்ரழவ அழமசச்ர ்ள், மூ  ் அதி ாரி ள் மற்றும் 

ஒரு 22 உறுப்பிேர ்ழள ட ாண்  மி  டபரிய அளவிலாே 

வர ் ்  தூது ்குழுவு ே் இழணநத்ு வருழ  டசய்ய உள்ளார.் 

வருழ  டசய்துள்ள பிரமு ர ்ள் 12 டிசம்பர ் அே்று  ாழல 

ராஷ்டிரபதி பவேில் ஒரு ட ௌரவ  ாவலழர ஆய்வு 

டசய் து ே் மற்றும் ம ா ம்ா  ாநத்ி சமாதியில் ஓரு மாழல 

ஜபா வும் உள்ளார். 

இநஜ் ாஜேசிய அதிபர ்12 டிசம்பர ்அே்று பிர மழரச ்சநத்ி த்ு 

தூது ்குழு ம  ் த்ிலாே ஜபசச்ுவார ்ழ்  ந  த்ிோர்.பிர மர ்

வருழ  டசய்துள்ள இநஜ் ாஜேசிய  ோதிபதி மற்றும் 

அவரது பிரதிநிதி ள் நிழேவா  ஒரு மதிய உணவு 

வைங்கிோர். 

துழண  ோதிபதி ஸ்ரீ எம் ஹமீது அே்சாரி மதியம்  ோதிபதி 

ஜ ாஜ ா விட ாட ா அவர ்ளு ்கு அழைப்பு விடு  ்ார். 

ராஷ்டிரபதி  ோதிபதி விஜ ாஜ ா அவர ்ளு ே் 

ஜபசச்ுவார ்ழ்  ள் ந  த்ியஜ ாடு, வருழ  டசய்  

 ோதிபதி மற்றும் அவரது பிரதிநிதி ளு ்கு ஒரு விருநத்ு 

வைங்கிோர். 

இரு நாடு ளு ்கும் இழ யிலாே  ழலழம நிரவ்ாகி ள் 

அரங் ம் நாளிே் முறகுதியில் சநத்ி  ்து ே், வர ் ் ம் 

மற்றும் மு லீ ட்ு உறவு ழள உற்சா ப்படு  ்  ோதிபதி 



விஜ ாஜ ாவி ம்  மது அறி ்ழ ழய முே்ழவ  ்ேர். 

குறிப்பா  பாரம்ா,   வல் ட ாழில்நு ப்ம் மற்றும் 

உள்   ்ழமப்பு பகுதி ளில் உள்ள இநத்ிய வணி   ்

 ழலவர ்ளிந ் குறு ்கு டவ ட்ுமு ம் வருழ  டசய்துள்ள 

 ோதிபதியிழே நாழள சநத்ி ்  உள்ளேர். 

நம் இரு நாடு ளிே் உறவு ளு ் ா  ஒரு டசயல்தி  ்மா  

ஜசழவ டசய்ய ஒரு பாரழ்வ ஆவணம் 2025 இழே 

வழரவ ற் ா , ஒரு சிறப்பு குழுவிே் அழம  ்ழல இரு 

நாடு ளிே்  ழலவர ்ளும் முே்ே ா     ்ாயப்படு த்ிேர.் 

2016 இல் மூே்று அமரவ்ு ழள ந  த்ிய பிறகு, இந ் அறி ்ழ  

இப்ஜபாது  யாரா  உள்ளது ே் டவளியுறவு அழமசச்ர ்

டரடிஜோ மாரச்ுதி அவர ்ளிே் வி ய த்ிே் ஜபாது மற்றும் 

மாநில அழமசச்ர ்ஸ்ரீ எம் ஜ  அ ்பர ்அவர ்ளாலும் இழணநத்ு 

டவளியி ப்ப  ்து. அது ஐநத்ு பகுதி ழள உள்ள  ்கியது;  

மூஜலாபாய நிசச்ய ார ் ்ம், 

பாது ாப்பு மற்றும் பாது ாப்பு ஒ த்ுழைப்பு, 

பரந ் டபாருளா ார ஒ த்ுழைப்பு, 

 லாசச்ார மற்றும் ம ் ள் மு ல் ம ் ல் இழணப்பு ள் 

மற்றும், 

சவால் ள் பதிலளிப்பதில் ஒ த்ுழைப்பு. 

பிப்ரவரி 2000 ஆம் ஆண்டு மு ல், இரண்டு வழி ளிலும் ப த்ு 

மாநில / அரசு  ழலவர ்ள் வருழ  ள் வநத்ுள்ளே, இதுஜவ 

இரு ரப்பு ஈடுபாடு தீவிரமா ் ப்படும் எே்ப ற்கும் அ ே் 

வருங் ால அங்கீ ார த்ிற்கும் சாே்று ஆகும். 

பிர மர ் நஜரநத்ிர ஜமாடி இநஜ் ாஜேஷியா  ோதிபதி 

ட ாஜ ா விட ாட ாட ாவிழே முே்ே ா  13 நவம்பர ் 2014 

அே்று ஜந பீ  ாவில் 25 ஆசியாே் மாநா ட்ிே்ஜபாது 

சநத்ி  ்து ே், இந ் சமய த்ில் இநத்ியாவிற்கு வருழ  டசய்ய 

ஒரு அழைப்பும்  ோதிபதி விஜ ாஜ ாவிற்கு நீ ட்ி ் ப்ப  ்து. 

அவர ்ளிே் அந ் சநத்ிப்பிே் ஜபாது, இரு ரப்பு உறவு ளிே் 

முழு வரம்பிழே ஆய்வு டசய்யவும்  ஓரு வாய்ப்பு அவர ்ளு ்கு 

கிழ   ்து. 



இநத்ியா மற்றும் இநஜ் ாஜேஷியா நீண்   ாலமா  வரலாற்று 

உறவு மற்றும் டநருங்கிய  லாசச்ார உறவு ழள பகிரந்த்ு 

அனுபவி த்ு வருகிே்றே. 2005 ஆம் ஆண்டு மு ல் 

இநஜ் ாஜேஷியாவிற்கு இநத்ியா ஒரு மூஜலாபாய 

பங்கு ாரரா வும் மற்றும் ஆசியாே்ேில்  ஓரு மு ்கியமாே 

வர ் ்  பங் ாளியா வும் உள்ளது. 

ஆசியாே்ேில், இநஜ் ாஜேஷியா நமது டபரிய ஜநரடி வணி ப் 

பங் ாளியா  (சுமார ்அடமரி ்  $ 16 பில்லியே் இரண்டு வழி 

வர ் ் ம்) மற்றும் டவளிப்புறமா  மு லீ  ்ாளர ்ளில் 

மு ்கியமாே இல ்கு (சுமார ் அடமரி ்  $ 15 பில்லியே்) எே 

ட ாண்டுள்ளது. 

இநஜ் ாஜேஷியா  ோதிபதியிே் இநத்ியாவிற் ாே இந ் 

வி யம் மீண்டும் வணி , மு லீடு மற்றும் மூஜலாபாய 

உறவு ழள உறுதிப்படு த்ுவது உ ப்  இரு ரப்பு உறவு ழள 

வலுப்படு  ்வும்  ஒரு வாய்ப்ழப வைங்குகிறது.  ற்ஜபாழ ய 

உல  சூைலில் மற்றும் மி  நிசச்யமாே எதிர ்ால த்ில், நாம் 

டபாதுவாே நா ரி ம் பகிரந்த்ு வநத்ுள்ள டநருங்கிய   ல்வழி 

அண்ழ , ஒரு பே்மு ,  ேநாய  நாடு ே் ஒரு டநரு ் மாே 

மற்றும் நீடி  ் கூ ட்ு இழசயிழே பலப்படு த்ும்.  

இநஜ் ாஜேஷியாவு ே் நாம் ட ாண்டுள்ள ஒரு வலிழமயாே 

பல பரிமாண உறவு, இநத்ியாவிே் ச  ் த்ிே் கிை ்கு 

ட ாள்ழ  ்கு ஒரு மு ்கிய உறுப்பு ஆகும். 

விழளவு ள்: 

 

i. இரு நாடு ளும் மூே்று ஒப்பந ்ங் ள் ழ டயழு த்ி ே: 

- இழளஞர ்நலே் மற்றும் விழளயா ட்ு ஒப்பந ்ம் 

-  ரநிழல ள் புரிநத்ுணரவ்ு ஒப்பந ்ம் 

- ச  ்விஜரா  மற்றும் அங்கீ ரி ் ப்ப ா  மீே்பிடி மீ ாே  

கூ  ்றி ்ழ   

ii. டவளியீ ட்ு ள்: 

- ஒரு விரிவாே கூ  ்றி ்ழ  



-இந ் பகுதியில் ஒ த்ுழைப்பு புரிநத்ுணரவ்ு 

வழரவ ற் ா ,   ல்சார ் ஒ த்ுழைப்பு பற்றிய ஒரு 

அறி ்ழ , இரு  ரப்பிழேயும்    ்ாயப்படு த்ியது. 

iii.  ழலவர ்ளு ்கு இழ யிலாே வரு ாநத்ிர 

கூ  ் த்ிற் ா  ஒப்பு ட் ாண் து. 

iv. ட ா  ்  சம்மதி ் ப்ப  ்ே 

- ஒரு மூஜலாபாய  லநத்ுழரயா ல், 

- ஒரு பாது ாப்பு உழரயா ல். 

v. ஒரு புதிய விரிவாே பாது ாப்பு ஒ த்ுழைப்பு ஒப்பந ்    

ஜபசச்ுவார ்ழ்  ந   ் உ ே்ப  ்ேர ்

vi. பிே்வரும் வழிமுழற ள், 2017 இே் மு ல் ஆறு 

மா ங் ளில் சநத்ி ் ப்படும் எே்று ஒப்பு  ்

ட ாள்ளப்ப  ்து 

 

- கூ ட்ு ஊழியப் ஆழணயம் 

- பாது ாப்பு அழமசச்ர ்ளாே உழரயா ல் மற்றும் 

கூ ட்ுப் பாது ாப்பு ஒ த்ுழைப்பு ் குழு 

- ஈராண்டு வர ் ்  அழமசச்ர ்ள்  ரு த்ு ் ளம் 

- அழமசச்ர  அளவில் ச ்தி  ரு த்ு ் ளம் 

vii. இரண்டு ப ் ங் ளிலும் இருநத்ு உயரம்  ் 

நிறுவேங் ளும் சுமார ் 40  ழலழம நிரவ்ா  

அதி ாரி ள் உள்ள  ்கிய இரு ரப்பு  ழலழம 

நிரவ்ாகி ள் அரங்கிே் மு ல் கூ  ்ம் இநந்ி ை்வில் 

சநத்ி த்ு இரு  ழலவர ்ளு ்கும் பரிநத்ுழர ள்  டசய் து. 

viii. இநத்ியா-இநஜ் ாஜேஷியாவிே் உயரந் ் மேி ர ்ள் 

குழு, இந ் ஆண்டில் முே்ே ா  மூே்று முழற கூடி  2025 

மற்றும் அ ற்கு அப்பால் இரு ்  உள்ள இரு ரப்பு 

உறவு ளிே் மீது அ ே் அறி ்ழ  மற்றும் விஷே் 2025 

ஆவண ழ்  வைங்கிேர். 

ix. இரு நாடு ளு ்கும் இழ ஜய மு ல் ஜநரடி விமாேம் 

 ாழலயில் ட ா ங்கி ழவ ் ப்ப  ்து.   ்ர ் ்ா மு ல் 

மும்ழப வழர   ரு ே் இநஜ் ாஜேஷியா அ ே் 

விமாே ழ்  ட ா ங்கியது. 

 

புது தில்லி 

டிசம்பர ்12, 2016 



 


