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வெளியுறவுத் துறற அறைச்சர் ைற்றும் ைாலத்தீவு வெளியுறவு 

அறைச்சர் இறையிலான சந்திப்பு  

ஆகஸ்ட் 13,2020 

 

1. இந்திய வெளிெிகாரத் துறற அறைச்சர் ைாக்ைர்.எஸ்.வெய்சங்கர் (வெளியுறவு 

அறைச்சர்) ைற்றும் ைாலத்தீவு வெளியுறவு ைந்திாி அப்துல்லாஹ் ஷஹிட் ஆகஸ்ட் 

13, 2020 அன்று வீடியயா ைாநாடு சந்தித்தறல நிகழ்த்தினர். 
 

2. இந்த கலந்துறரயாைல் இந்தியா - ைாலத்தீவு இறையய உயர்ைட்ைத்தில் ெழக்கைாக 

நறைவெறும் ஒரு ெகுதியாக இந்த வதாைர்பு  இருந்தது. Covid-19  ைற்றும் 

ஒட்டுவைாத்த இரு தரப்பு கூட்ைாண்றை ஆகியெற்றின் ெின்னணியில் இரு தரப்பு 

உறவுகறள எடுத்துக் வகாள்ெதற்கும் சில முக்கிய அறிெிப்புகறள 

வெளியிடுெதற்கும் இது ஒரு ொய்ப்றெ ெழங்கியது. இந்தியாவுக்கும் ைாலத்தீவுக்கும் 

இறையிலான யநர யசாதறன உறவுகளின் நிறலறய அறைச்சர்கள் ைறு ஆய்வு 

வசய்தனர்., யைலும் Covid-19  வதாற்றுயநாயால் இரு தரப்பு ஒத்துறழப்ெின் 

யெகத்றதக் குறறக்க முடியெில்றல என்ெறத திருப்தியுைன் குறிப்ெிட்ைார். 

வெளியுறவு அறைச்சர் ைக்கள் ைற்றும் இந்திய அரசாங்கத்தின் ொழ்த்துக்கறள 

ைக்களுக்கும் ைாலத்தீவு அரசாங்கத்திற்கும் வதாிெித்ததுைன் , கடினைான காலங்களில் 

இந்தியா தனது வநருங்கிய கைல் அண்றை ைற்றும் நண்ெருைன் நிற்கிறது என்று 

ெனாதிெதி யசாலிஹ் அரசாங்கத்திற்கு உறுதியளித்தார்.  

 

3. Covid-19 வதாற்றுயநாறயக் றகயாள்ெதில் இந்தியாவும் ைாலத்தீவும் ைிக 

வநருக்கைாக ெணியாற்றியுள்ளன என்ெறதயும், அண்றை நாடுகளியையய இந்திய 

Covid-19  வதாைர்ொன உதெிகளில் ைாலத்தீவுகள் ைிகப்வொிய ெயனாளியாக 

இருப்ெறதயும் வெளியுறவு அறைச்சர் தனது  ைகிழ்ச்சிறய வெளிப்ெடுத்தினார். 

வதாற்றுயநாயின் ஆயராக்கியம் ைற்றும் வொருளாதார தாக்கத்றதக் குறறப்ெதற்காக  

ைாலத்தீவுக்கு சாத்தியைான அறனத்து ஆதரெிற்கும் இந்தியாெின் வதாைர்ச்சியான 

உறுதிப்ொட்றை வெளியுறவு ைந்திாி  ைீண்டும் உறுதிப்ெடுத்தினார். இந்திய 

வெளியுறவு ைந்திாி ைற்றும் வெளியுறவு ைந்திாி ஷாஹித் அதிக இறணப்புைன் 

வசழிப்றெ ஏற்ெடுத்துகிறது என்று ெலியுறித்தினர்.  
  

4. டிெிட்ைல் வீடியயா ைாநாட்டில்,வெளியுறவு அறைச்சர் கீழ்க்கண்ை அறிெிப்புகறள 

வெளியிட்ைார்: 
 



5. (i) கியரட்ைர் ைாயல இறணப்பு திட்ைம் (GMCP) : 

ைாலத்தீவு அரசாங்கத்தின் யெண்டுயகாளுக்கு ெதிலளிக்கும் ெிதைாக, 100  ைில்லியன் 

அவைாிக்க ைாலர் ைானியம் ைற்றும் 400 ைில்லியன் அவைாிக்க ைாலர் புதிய கைன் 

ெரவுகறள உள்ளைக்கிய நிதி வதாகுப்பு மூலம் ைாலத்தீெில் ெிஎம்சிெிறய 

வசயல்ெடுத்துெதற்கு இந்திய அரசாங்கத்தின்  முடிறெ வெளியுறவு அறைச்சர் 

அறிெித்தார்.ைாயலறெ ( ைாலத்தீெின் தறலநகரம்) மூன்று அண்றை தீவுகளான 

ெில்லிங்கிலி, குல்ஹிொஹு ( இந்திய கட்டுொட்டின் கீழ் ஒரு துறறமுகம் கட்ைப்ெட்டு 

ெருகிறது.) ைற்றும் திலாபுஷி ( புதிய வதாழில்துறற ைண்ைலம்) ஆகியெற்றுைன் 

இறணக்கும் ைாலத்தீெின் ைிகப் வொிய சிெில் உள்கட்ைறைப்பு திட்ைைாக இது 

இருக்கும் என்று வெளியுறவு அறைச்சர் வதாிெித்தார். 6.7 கீ.ைீ இந்த றைல்கல் திட்ைம் 

4 தீவுகளுக்கிறையயயான இறணப்றெ வநறிப்ெடுத்துகிறது, இதன் மூலம் 

வொருளாதார நைெடிக்றககள் அதிகாிக்கும், யெறலொய்ப்றெ உருொக்கும் ைற்றும் 

ைாயல ெிராந்தியத்தில் முழுறையான நகர்ப்புற ெளர்ச்சிறய ஊக்குெிக்கும்.         
 

 

(ii) இந்தியாெிற்கும் ைாலத்தீவுக்கும் இறையய யநரடி சரக்கு ெைகு யசறெயின் 

ஆரம்ெம்: இந்தியாெிற்கும் ைாலத்தீவுக்கும் இறையில் ஒரு ெைகு யசறெறயத் 

வதாைங்க 2019 ெூன் ைாதம் இந்தியாெின் ெிரதைர் ைஜ்லிஸில் அறிெித்தறத நினவு 

கூர்ந்த வெளியுறவு அறைச்சர், யநரடி ெைகு யசறெ ெிறரெில் வதாைங்கப்ெடும் 

என்று அறிெித்தார். இரு தரப்பு ெர்த்தகம் ைற்றும் இறணப்றெ யைம்ெடுத்துெதிலும், 

இருநாடுகளுக்கும் இறையிலான வொருளாதார கூட்ைாச்சிறய யைலும் 

அதிகாிப்ெதிலும்  இந்த யசறெயின் முக்கியத்துெத்றத வெளியுறவு அறைச்சர் 

அடிக்யகாடிட்டு காட்டினார். சரக்கு ெைகு யசறெ கைல் இறணப்றெ 

யைம்ெடுத்துெயதாடு, ைாலத்தீெில் இறக்குைதியாளர்கள் ைற்றும் இந்தியாெில் 

ஏற்றுைதியாளர்களுக்கான ெிநியயாகத்தில் முன்கணிப்புத் தன்றைறய ெழங்கும். இது 

ெணிகர்களுக்கான தளொை வசலவுகள் ைற்றும் யநரங்கறளக் குறறக்கும்.   
 

  

(iii) ஒரு ெிைானப் ெயணக் குைிழிறய உருொக்குதல்: யெறலொய்ப்பு,சுற்றுலா, 

ைருத்துெ அெசர நிறலகள் யொன்றெற்றிற்காக இருதரப்ெிலிருந்தும் ைக்கறள 

நகர்த்துெதற்கு ெசதியாக இந்தியாெிற்கும் ைாலத்தீவுக்கும் இறையில் ஒரு ெிைானப் 

ெயணக் குழிறய உருொக்குெதாக வெளியுறவு அறைச்சர் அறிெித்தார். எங்கள் 

சிறப்பு உறவுகளுக்கு ஏற்ெ, ைாலத்தீவு முதல் அண்றை நாடு இதில் முதல் காற்று 

குைிழி வசயல்ெடுத்தப்ெடுகிறது. ெிைானக் குைிழி ைாலத்தீெில் சுற்றுலா ெருறக 

ைற்றும் ெருொறய உயர்த்துெதற்கான  இந்தியாெின் ஆதரறெக் குறிக்கிறது. இரு 

நாடுகளிலும் சுகாதார வநறிமுறறகள் கண்டிப்ொக ெின்ெற்றப்ெடும். ஏர்ெரப்ெின் கீழ் 

முதல் ெிைானம் ஆகஸ்ட் 15 ஆம் யததி வதாைங்கும் என்று எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது.  
    

(iv)ைாலத்தீவுக்கு அத்தியாெசிய வொருட்கள் ெழங்கல்: 1981 ஆம் ஆண்டின் 

இருதரப்பு ெர்த்தக ஒப்ந்ததின் கீழ் இந்தியாெின் உறுதிப்ொட்றை நிறறயெற்றி, 2020-



21 ஆம் ஆண்டிற்கான ைாலத்தீவுக்கு அத்தியாெசிய வொருட்கறள ெழங்குெதற்கான 

ஒதுக்கீட்றை புதிப்ெிப்ெதற்கான முடிறெ வெளியுறவு அறைச்சர், வொருட்களில் 

உருறளக்கிழங்கு,வெங்காயம் , அாிசி, யகாதுறை, ைாவு, சர்க்கறர, ெருப்பு ைற்றும் 

முட்றை யொன்ற நதிைணல் ைற்றும் கல் திரட்டிகள் அைங்கும். ஒதுக்கீடுகள் 

உணவுப்ொதுகாப்பு ைற்றும் அத்தியாெசிய கட்டுைானப் வொருட்கறள ெழங்குெறத 

உறுதிப்ெடுத்துகின்றன,இதன் மூலம் ைாலத்தீெில் இது யொன்ற அத்தியாெசிய 

வொருட்களுக்கு உறுதியான ைற்றும் ஸ்திரத்தன்றைறய ெழங்குகிறது.  
 

Covid-19 வதாற்றுயநாய்களின் யொது, ெிநியயாகச் சங்கலிகள் சீர்குறலந்தயொது, 

ைாலத்தீவுக்கு அத்தியாெசிய உணவு ைற்றும் கட்டுைானப் வொருட்கறள ெழங்க 

இந்தியா வதாைந்து ஆதரெளித்தது. யை 2020 இல், இந்தியா 580 ைன் அத்தியாெசிய 

உணவுப் வொருட்கறள ைிஷன் சாகர் மூலம் ொிசாக அளித்தது.  
 

 

(v) அெசர நிதிறய ெிாிவுெடுத்தல்: யகாெிட்-19  நிறலறை காரணைாக ைாலத்தீவு 

எதிர்வகாள்ளும் நிதி சொல்கள் ைற்றும் அதன் வொருளாதார ைீட்சிக்கு ைாலத்தீவுக்கு 

உதெ இந்தியாெின் அர்ப்ெணிப்பு ஆகியெற்றற கருத்தில் வகாண்டு, வெளியுறவு 

அறைச்சர் வகாள்றக அடிப்ெறையில் அெசர நிதி உதெிறய அரசுக்கு ெழங்க முடிவு 

வசய்துள்ளதாக அறிெித்தார்., ைாலத்தீெின் வைன்றையான கைன் ஏற்ொட்டின் மூலம். 

கைன் ஏற்ொட்டின் சாியான முறறகள் இரு தரப்ெினரால் இறுதி வசய்யப்ெடுகின்றன. 
.  

5. வெளியுறவு ைந்திாி ஷாஹித் தனது அரசாங்கத்தின் ெளர்ச்சி முன்னுாிறைகறள 

பூர்த்தி வசய்ெதில் இந்திய அரசு எடுத்துள்ள நைெடிக்றககள் குறித்து ஆழ்ந்த 

ொராட்டுத் வதாிெித்தார். கியரட்ைர் ைாயல இறணப்புத்திட்ைம் இந்தியா-ைாலத்தீவு 

உறவுகளில் ஒரு புதிய றைல்கல்லாக இருக்கும் என்றும் ைாலத்தீெின்  வொருளாதார  

ைற்றும் வதாழில்துறற ைாற்றத்றத நங்கூரைிடும் என்றும் அெர் குறிப்ெிட்ைார். 

வெளியுறவு ைந்திாி ஷாஹித் இந்தியா சாியான யநரத்தில் ெழங்கிய நிதி உதெிக்கு 

நன்றி வதாிெித்தார். யகாெிட்- 19  வநருக்கடியின் தாக்கத்துைன் ெிடிெட்டுள்ள 

ைாலத்தீெின் வொருளாதாரத்றதப் புதுப்ெிக்க இந்த நிதி உதெி உதவும் என்று அெர் 

குறிப்ெிட்ைார்.  
 

 

6. இந்தியாெிற்கும் ைாலத்தீவுக்கும் இறையில் ஒரு ெிைானக்  குைிழிறய ைற்றும் 

யநரடி சரக்கு ெைகு யசறெறய உருொக்கும் முடிறெ வெளியுறவு அறைச்சர் ஷாஹித் 

ெரயெற்றார். இந்த இரண்டு நைெடிக்றககளும் இரு தரப்பு ெர்த்தகம் ைற்றும் இரு 

நாடுகளுக்கிறையயயான வநருங்கிய ைக்கள்-ைக்கள் உறவுகறள யைலும் 

ெலப்ெடுத்தும்.  
  

7. நெம்ெர் 2018 முதல், ெிரதை ைந்திாி ஸ்ரீ நயரந்திர யைாடி ைற்றும் ெனாதிெதி 

இப்ராகிம் வைாஹ்ைத் யசாலிஹ் ஆகியயாாின் தறலறையில், இந்தியாவும் ைாலத்தீவும் 

ெரஸ்ெர நம்ெிக்றக ைற்றும் ெகிரப்ெட்ை நலன்கறள அடிப்ெறையாகக் வகாண்ை நைது 



நீடித்த உறவுகறள உருொக்கும் கூட்டுறெின் ைாறும் ைற்றும் லட்சிய கட்ைத்தில் 

இறங்கியுள்ளன. இந்தியாெின்’ அக்கம்ெக்கத்து முதல்’ வகாள்றகயும் 

ஒருெருக்வகாருெர் பூர்த்திவசய்து இப்யொது உறுதியான ெிறளவுகறள 

வெளிப்ெடுத்துகின்றன.  ெிரதை ைந்திாி யைாடியும் ெனாதிெதி யசாலிஹும் கைந்த 

ஒன்றறர ஆண்டுகளில் நான்கு முறற சந்தித்துள்ளனர். யகாெிட்- 19 வதாைர்ொன 

நிெந்தறனகளுக்கு உட்ெட்டு ெனாதிெதி யசாலிஹ் இந்த ஆண்டு இறுதியில் இந்தியா 

ெருொர்.  

 

8. வெளியுறவு அறைச்சர் ைாக்ைர். எஸ். வெய்சங்கர் ைற்றும் வெளியறவு ைந்திாி 

அப்துல்லா ஷாஹித் இரு தரப்பு திட்ைங்கள் ைற்றும் முன்முயற்சிகறள 

வசயல்ெடுத்துெதில் அறைந்த முன்யனற்றம் குறித்து திருப்தி வதாிெித்தனர், 

குறிப்ொக 800 ைில்லியன் அவைாிக்க ைாலர் கைன் ொிக்கு கீழ் உள்ளெர்கள். இரு 

தறலெர்களும் வதாைர்ந்து வநருக்கைாக இறணந்து ெணியாற்ற ஒப்புக்வகாண்ைனர், 

இதனால் இரு தரப்பு உறவுகள் வதாைர்ந்து ெிாிெறைந்து ஆழைறைகின்றன. 
 

 

 

 

நியூ வைல்லி  

ஆகஸ்ட்  13, 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. 

 

 


