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வெளியுறவு அமைச்சர் ைற்றும் வைொர ொக்ர ொ வெளியுறவு அமைச்சர் 

இமையிலொன வைய்நி ர் சந்திப்பு.  

அக்ரைொபர் 22, 2020 

 

வெளியுறவு அமைச்சர் ைொக்ைர் எஸ். வெய்சங் ர், வெளியுறவு ஆப்ொிக் ொ ஒத்துமைப்பு ைற்றும் 

வைொர ொக்ர ொ இ ொச்சியத்தின் வைொர ொக்ர ொ வெளிநொட்டினருைன் வைய்நி ர் சந்திப்பு 

நைத்தினொர். 

    

2 மூன்றொெது ஆப்ொிக் ொ ைன்ற உச்சி ைொநொட்டிற் ொ  2015 அக்ரைொபொில் வைொர ொக்ர ொ 

ைன்ன ொன அெ து ைொட்சிமை முஹம்ைது VI மைல் ல் பயணத்மதத் வதொைர்ந்து இருத ப்பு 

உறவு ள்  ணிசைொன ஆைத்மதயும் உயிர்சக்திமயயும் வபற்றுள்ளன என்று இருத ப்பினரும் 

ஒப்புக்வ ொண்ைனர். த ெல் வதொைில்நுட்பம்,  ல்ெி,  லொச்சொ ம், ரெளொண்மை,ப ஸ்ப  சட்ை 

உதெி, ஒப்பமைப்பு ரபொன்ற பல துமற ளில் 23  ைந்திொி ெரும  ள் ைற்றும் 40 க்கும் 

ரைற்பட்ை புொிந்துணர்வு ஒப்பந்தங் ள் ைற்றும் ஒப்பந்த ளின் முடிவு. அன்றிலிருந்து இருெொின் 

ெலுெொன ெிருப்பத்திற்கு ஒரு சொன்றொகும். இருத ப்பு உறவு மள உயர்ந்த ெிைொனத்திற்கு 

எடுத்துச் வசல்லும் பக் ங் ள். வபொருளொதொ  முன்ரனற்றம் ைற்றும் வசைிப்பு பொமதயில் 

வைொர ொக்ர ொமெ ெைிநைத்துெதில் அெ து ைொட்சிமைக் ொன வதொமலரநொக்கு தமலமைக்கு 

இந்தியொெின் பொ ொட்டு மள ஈஏ.எம் வதொிெித்தது.     

3 ெர்த்த  ைற்றும் முதலீட்டு உறவு ளின் ெளர்ச்சிமய ரநர்ைமறயொ  ைதிப்பிடும் 

அமைச்சர் ள், குறிப்பொ , உ ங் ள், ெவுளி, ைருந்து ள், ெொ னங் ள் ைற்றும் த ெல் 

வதொைில்நுட்ப துமற ளில் வநருக் ைொன ஒத்துமைப்மப குறிப்பிட்ைனர். மசபர் பொது ொப்பு , 

பயங்  ெொத எதிர்ப்பு ைற்றும் ெிண்வெளி ஆ ிய துமற ளில்  ைந்த இ ண்டு ஆண்டு ளில் 

முடிெமைந்த புொிந்துணர்வு ஒப்பத்தங் ள்/ ஒப்பத்தங் ள் ஒரு ெலுெொன ைற்றும் ெிொிெொன 

உறெின் அடித்தளத்மத உருெொக்குெதற் ொன ெலுெொன  ட்ைமைப்மப ெைங்கு ின்றன 

என்று அெர் ள் ஒப்புக்வ ொண்ைனர். பொது ொப்பு ஒத்துமைப்பு ைற்றும்  லொச்சொ  

பொிெர்த்தமன திட்ைம் குறித்த புொிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்மத இறுதி வசய்ெமத இரு த ப்பினரும் 

ெிம வுபடுத்தரெண்டும் என்று அமைச்சர் ள் ஒப்புக்வ ொண்ைனர், இதனொல் இமெ ஆ ம்ப 

ரததியில் ம வயழுத்திைப்பைலொம்..  

4. ர ொெிட் 19 வதொற்றுரநொயின் செொல் மளச் சைொளிக்  அந்தந்த ரதசிய 

அணுகுமுமற மளப் பற்றி அெர் ள் ெிெொதித்தனர். வதொற்றுரநொமய அடுத்து சர்ெரதச 

ெிைொன ள் இமை நிறுத்தப்பட்ைதொல் வைொர ொக்ர ொெில் சிக் ி தெிக்கும் இந்தியப் 

பி மெ மள திருப்பி அனுப்ப வைொர ொக்ர ொ அ சொங் ம் அளித்த ஆத வுக்கு திரு. 

ரபொொிட்ைொ , இந்த முக் ியைொன ரந த்தில் ைருந்து ளின் ெணி  ஏற்றுைதிமய இந்தியொ 



எளிதொக்குெதற்கு தனது அ சொங் த்தின் பொ ொட்டுக் மளத் வதொிெித்தொர்.  

 

5. ஐ.நொ சீர்திருத்தங் ள், பயங்  ொெொதத்திற்கு  எதி ொன சர்ெரதச  ரபொ ொட்ைம்,  ொலநிமல 

ைொற்றம், புதிப்பிக் த்தக்  எொிசக்தி ைற்றும் இந்தியொ ஆப்ொிக் ொ ைன்ற உச்சி ைொநொடு 

(ஐ.ஏ.எப்.எஸ் ) வபொறிமுமறயின்  ீழ் ஒத்துமைப்பு உள்ளிட்ை பி ொந்திய ைற்றும் உல ளொெிய 

பி ச்சிமன ள் குறித்து இரு அமைச்சர் ளும் ஆழ்ந்த  ருத்து பொிைொற்றத்மத 

வ ொண்டிருந்தனர்.  

6. அண்மையில் ரபொஸ்நி ொெில் நைந்த உள்-லிபிய உம யொைல் உட்பை லிபியொெின் 

முன்ரனற்றங் ள் குறித்து திரு. ரபொொிட்ைொெின் ெிளக் த்திற்கு பதிலளித்த ஈ.ஏ.எம் 

வநருக் டியின் வதொைக் த்திலிருந்து அமனத்து லிபியக்  ட்சி ளுைனும் வைொர ொக்ர ொெின் 

உறுதியொன ைற்றும் ஆக் பூர்ெைொன ஈடுபொட்மைப் பொ ொட்டியது, ரைலும் ஐ.நொ 

முயற்சி ளுக்கு அதன் பங் ளிப்பு லிபிய தமலமையிலொன ைற்றும் லிபியத்திற்கு வசொந்தைொன 

அ சியல் வசயல்முமற மூலம் அமைதியொன தீர்ைொனத்மதக்  ண்ைறிெது, லிபிய ைக் ளின் 

நியொயைொன அபிலொமை மள  ணக் ில் எடுத்துக்வ ொள்ெதுைன், நொட்டின் 

இமறயொண்மை,ஓற்றுமை ைற்றும் பி ொந்திய ஒருமைப்பொட்மை பொது ொக்கும். 

 

7. 2021-2022  ொலத்திற் ொன ஐ.நொ ஐக் ிய நொடு ள் சமப உட்பை பல்ரெறு சர்ெரதச 

அமைப்பு ளில் இரு நொடு ளுக்கும் இமையிலொன வநருக் ைொன ஒருங் ிமணப்பு குறித்து இரு 

த ப்பினரும் திருப்தி வதொிெித்தனர். 

8. சஹொ ொ பி ச்சிமனக்கு ஒரு யதொர்த்தைொன, நீடித்த, ப ஸ்ப  ரபச்சுெொர்த்மத ைற்றும் 

ஏற்றுக்வ ொள்ளகூடிய அ சியல் தீர்மெ அமைெமத ரநொக் ைொ க் வ ொண்ை ஐக் ிய நொடு ள்  

சமபயின் வபொதுச்வசயலொளொின் முயற்சி ளுக்கு இந்தியொெின் ஆத மெ ஈ.ஏ.எம் 

வெளிப்படுத்தியதுைன், இந்த திமசயில் வைொர ொக்ர ொ இ ொச்சியத்தின் முயற்சி மளயும் 

குறிப்பிட்ைொர். 

9. நிமலமை அனுைதிக்கும்ரபொது இந்தியொெிற்கு ெருைொறு திரு. ரபொொிட்ைொெிற்கு  தனது 

அமைப்மப ஈ.ஏ.எம் ைீண்டும் ெலியுறுத்தியது , இது வைொர ொக்ர ொ வெளியுறவு அமைச்ச ொல் 

ை ிழ்வுைன் ஏற்றுவ ொள்ளப்பட்ைது.  

நியூ வைல்லி  

அக்ரைொபர்  22, 2020 

 

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s website and 

may be referred to as the official press release. 


