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இந்தியா- பங்களாததஷ் வெளிெிகார அலுெலக ஆதலாசனைகள்  

ஜைொி 29, 2021  

 
இந்தியாவும் பங்களாததஷும் ஜைொி 29, 2021 அன்று புதுதில்லியில் வெளியுறவு அலுெலக 

ஆதலாசனைகனள (FOC) நடத்தியது. இந்திய அணினயச் தசர்ந்த வெளியுறவு வசயலாளர் ஸ்ரீ 

ஹர்ஷ் ெர்தன் ஸ்ாின்க்லா மற்றும் பங்களாததஷ் அணினயச் தசர்ந்த வெளியுறவு வசயலாளர் 

தூதர் மசூத் பின் தமாமன் ஆகிதயார் கூடத்திற்கு தனலனம தாங்கிைர்.  

 

2. பங்களாததஷ் வெளியுறவு வசயலாளர் பங்களாததஷ் உயர் ஸ்தாைிகர் எச்.இ திரு 

முஹம்மது இம்ரான், வசயலாளர் (கிழக்கு) தூதர் மஷ்பி பின் ஷாம்ஸ் மற்றும் பங்களாததஷின் 

வெளியுறவு, ெணிக மற்றும் நீர்ெள அனமச்சகங்களின் பிரதிநிதிகள். இந்தியத் தூதுக்குழுெில் 

வெளிெிகாரங்கள், உள்துனற, ெர்த்தகம் மற்றும் னகத்வதாழில்,ஜல் சக்தி மற்றும் நிதி 

அனமச்சகங்களின் பிரதிநிதிகள் இருந்தைர்.  

 

3.தகாெிட் 19 ஒத்துனழப்பு, ெர்த்தகம், இனணப்பு,தமம்பாட்டு கூட்டாண்னம, மின்சாரம், 

எாிசக்தி மற்றும் நீர்ெளம், பிராந்திய மற்றும் பலதரப்பு ஒத்துனழப்பு மற்றும் எல்னல 

தமலாண்னம மற்றும் பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட இரு தரப்பு உறெில் அனடந்த முன்தைற்றம் 

குறித்து இரு தரப்பிைரும் ெிாிொை ஆய்வு வசய்தைர். & பாதுகாப்பு ஒத்துனழப்பு. 2021 

மார்ச்சில் பிரதமர் ஸ்ரீ நதரந்திர தமாடியின் டாக்கா ெருனகக்காை ஏற்பாடுகள் குறித்தும் 

இராஜதந்திர உறவுகளின் 50  ெது ஆண்டு நினைவு நாள் வதாடர்பாை நிகழ்வுகள் குறித்தும் 

ெிொதிக்கப்பட்டது. 

 

4.இந்தியாெின் அக்கம்பக்கத்து முதல் வகாள்னகக்கு இணங்க பங்களாததஷுக்கு 2 மில்லியன் 

தடாஸ் தகாெிஷில்ட் தடுப்பூசிகனள இந்தியாெின் பாிசு உட்பட தகாெிட் 19  வதாடர்பாை 

பிரச்சினைகளுக்கு வநருக்கமாை ஒத்துனழப்னப இரு தரப்பிைரும் பாராட்டிைர். 

 

5.பங்களாததஷ் ெிடுதனலயின் 50 ெது ஆண்டு நினறவு, இரு தரப்பு இராஜதந்திர உறவுகளின் 

50 ெது ஆண்டு மற்றும் பங்கபந்து தஷக் முஜிபுர் ரஹ்மாைின் பிறப்பு நூற்றாண்டு 

ஆகியெற்றின் பின்ைணியில் 2021 ஆம் ஆண்டின் முக்கியத்துெத்னத அடிதகாடிட்டு காட்டிய 

இரு தரப்பிைரும்  கூட்டாக நடந்து வகாண்டிருக்கும் ஒருங்கினணப்னப தமலும் ெலுப்படுத்த 

முடிவு வசய்தைர் இந்த ஆண்டுகனள நினைவு கூறுங்கள். இந்தச் சூழலில் 2021 குடியரசு திை 

அணிெகுப்பில் பங்களாததஷ் முத்தரப்பு அணிெகுப்பு குழுெில் பங்தகற்றதற்கு இரு 

தரப்பிைரும் பாராட்டு வதாிெித்தைர்.1971 பங்களாததஷ் ெிடுதனலப் தபாாின்தபாது இந்திய 

மற்றும் பங்களாததஷ் பனடகள் மற்றும் மக்களின் தபாராட்டம் மற்றும் தியாகங்கள் குறித்து 

இரு நாடுகளிலும் தற்தபானதய தனலமுனறயிைருக்கு நினைவு ஊட்டுெதில் இந்த நிகழ்ெின் 

முக்கியதுெத்னத இரு தரப்பிைரும் குறிப்பிட்டைர்.    

 

  
  



6.Covid-19 இருந்த தபாதிலும், இருதரப்பு பாிமாற்றங்களின் தீெிரத்தில் FOC திருப்தி 

வதாிெித்தது.2020 டிசம்பர் 17 வமய்நிகர் உச்சிமாநாட்டிற்கு பிறகு இரு தரப்பிைரும் சமீபத்தில் 

நடத்திய கூட்டங்கனள பிரதிநிதிகள் கெைித்தைர், அதாெது 51 ெது பிஎஸ்எப் – பிஜிபி 

இயக்குைர் வபாது நினல தபச்சுொர்த்னதகள் 2020 டிசம்பர் 22-26 , குெஹாத்தியில், கூட்டு 

நதிகள் ஆனணயத்தின் வதாழில்நுட்ப மட்டக்கூட்டம் 2021 ஜைொி 6 அன்று, முதல் 

வபாலிஸ்மா அதிகாாிகளின் உனரயாடலும், ஜைொி 21, 2021 அன்று மின்சாரத்துனற 

ஒத்துனழப்பு வதாடர்பாை 19 ெது வசயலாளர் மட்ட கூட்டு ெழிநடத்தல் குழுவும் 2021 ஜைொி 

23  அன்று நனடவபற்றது. 2 ெது இந்தியா-பங்களாததஷ் தூதரக உனரயாடல் ஜைொி மாதம் 

நனடவபற்றது 28,2021 புதுதில்லியில். மார்ச் 2021 உச்சிமாநாட்டிற்கு முன்ைர் அடுத்த 

உள்துனற வசயலாளர் நினல தபச்சுக்கள், ெர்த்தக வசயலாளர் நினல தபச்சுக்கள் மற்றும் 

கூட்டு ஆனணயத்தின் வசயலாளர்  நினல கூட்டத்னத நடத்த இரு தரப்பிைரும் 

ஒப்புக்வகாண்டைர். 

 

7. இரு தரப்பு ஒத்துனழப்பு மற்றும் மக்கள் உறவுகளின் நினலயாை தெகத்னதப் பராமாிக்கவும் 

ஒப்புக்வகாள்ளப்பட்டது. இது சம்பந்தமாக, இரு தரப்பிைருக்கும் இனடயில் அத்தியாெசிய 

பயணத்னத எளிதாக்கும் ஏர் டிராெல் குமிழி ஏற்பாட்னட புதுப்பிப்பது இரு தரப்பிைரும் 

திருப்தியுடன் குறிப்பிட்டது.  . 

 

8. இரு தரப்பு அபிெிருத்தி கூட்டாட்சியில் கடன் ொிகனள ெினரொக வசயல்படுத்துெதன் 

முக்கியதுெத்னத இரு தரப்பிைரும் குறிப்பிட்டைர். 2021 ஆம் ஆண்டு ஜைொி 3 ஆம் தததி 

நனடவபற்ற அதன் முதல் கூட்டத்துடன் உயர்மட்ட தமம்பாட்டு கூட்டாண்னமக் 

கண்காணிப்பு வபாறிமுனறயாைது வசயல்படுத்தப்பட்டது என்ற திருப்தினய வெளிப்படுத்திய 

இரு தரப்பிைரும் நிதிகளின் பயன்பாட்னட அதிகாிக்க தெண்டியதன் 

அெசியத்னதயும்,ஒப்புதல் வசயல்முனறகனள ெினரவுபடுத்துெனதயும் ெலியுறுத்திைர். 

9. தூதர் மசூத் பின் தமாமன் புதுதில்லியில் தங்கியிருந்த தபாது, தற்தபாது ெிக்யான்பெைில் 

காட்சிக்கு னெக்கப்பட்டுள்ள பாகபந்து-பாபு டிஜிட்டல் கண்காட்சினயப் பார்னெயிடுொர், 

தமலும் சுஷ்மா ஸ்ெராஜ் வெளிநாட்டு தசனெ நிறுெைத்தில் இந்திய வெளியுறவு தசனெ 

அலுெலர் பயிற்சியாளர்களுடன் உனரயாடுொர்.     

 

நியூ வடல்லி  

ஜைொி  29, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 


