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வெளிெிகார இராஜாங்க அமைச்சர் ைற்றும் திரு. பிரான ா ைடுசிக், அரசியல் 

ெிெகாரங்களுக்கா  ைாநில வசயலாளர், குனராஷியா இமையிலா  

வைய்நிகர் சந்திப்பு  

டிசம்பர் 24, 2020  
 

வெளிெிகார ராஜாங்க அமைச்சர் அெரது னைன்மை ஸ்ரீ. ெி. முரளீதரன் ைற்றும் அெரது எதிர் திரு. 

பிரான ா ைடுசிக், அரசியல் ெிெகாரங்களுக்கா  ைாநில வசயலாளர், குனராஷியா குடியரசின் 

வெளியுறவு ைற்றும் ஐனராப்பிய ெிெகார அமைச்சகம் 2020 டிசம்பர் 22 அன்று வைய்நிகர் 

ைாநாட்டின் மூலம் ஒரு கூட்ைத்மத நைத்தியது. இந்தச் சந்திப்பு பரஸ்பர ஒத்துமைப்புக்கா  பரந்த 

அடிப்பமையிலா  நிகழ்ச்சி நிரமல 2021 ஆம் ஆண்டில் அமைத்தது, இது 2022 ஆம் ஆண்டில் இரு 

நாடுகளுக்கும் இமையில் இராஜதந்திர உறமெ ஸ்தாபித்த   மூன்று தசாப்தங்களின் 

வகாண்ைாட்ைங்களுக்கு ஒரு வபாருமள ெைங்கும்.  

 

2. குனராஷியாெின் ைாநில வசயலாளரும், இந்திய ராஜாங்க அமைச்சரும், சுகாதரத் துமறயில் 

ஒத்துமைப்புக்கா  கருத்துகமளயும் னயாசம கமளயும் பாிைாறிக் வகாண்ை ர், குறிப்பாக 

ொரெிருக்கும் ஆண்டுகளில் உலகம் எதிர்வகாள்ளும் வதாற்றுனநாய் ைற்றும் இனத னபான்ற 

சாெல்களின் பின் ணியில். ைருந்துத் வதாைில் ைற்றும் சுகாதார வதாைர்பா  ஆராய்ச்சி ைற்றும் 

னைம்பட்டுத் துமறயில் இரு தரப்பி ருக்கும் இமையில் தற்னபாதுள்ள சிறந்த ஒத்துமைப்மப 

கருத்தில் வகாண்டு, பரஸ்பர நன்மை பயக்கும் இந்தப் பகுதியில் ஒத்துமைப்மப னைலும் 

னைம்படுத்துெதற்கா  ொய்ப்மப அமைச்சர்கள் ெிொதித்த ர்.  

 

3. இந்த வதாற்றுனநாமய மையைாகக் வகாண்ை ைற்வறாரு பகுதி, டிஜிட்ைல் வதாைில்நுட்பங்களின் 

முக்கியத்துெம், இதில் குனராஷியாெின் ைாநில வசயலாளரும், இந்திய இராஜாங்க அமைச்சரும் 

இரு நாடுகளுக்கிமையில் பல அடுக்கு டிஜிட்ைல் கூட்ைாட்சிமய ெளர்ப்பதன் அெசியம் குறித்து 

ெிொதித்த ர். கூட்ைாண்மை, வதாைக்க ஈடுபாடு,மசபர் ஆர் & டி , திறமை ைற்றும் திறமையா  

ை ித ெள ஒத்துமைப்பு, இமணயப் பாதுகாப்பு ைற்றும் இமணய உள்கட்ைமைப்பு. 2020 

டிசம்பாில் ஏற்பாடு வசய்யப்பட்ை இரு தரப்பி ாின் வதாைக்க நைெடிக்மககளின் ஆரம்ப 

நிகழ்வுகமள அெர்கள் ெரனெற்ற ர். 

 

4.ெலுொ  கலாச்சார ஒத்துமைப்மப ெரனெற்கும் அனத னெமளயில்,இரு தரப்பி ரும் 2021-2022  

ஆம் ஆண்டில் இராஜதந்திர உறவுகமள ஸ்தாபித்த 30 ஆண்டுகளின் பின் ணியில் கலாச்சாரப் 

பகுதியில் ெலுொ  ஈடுபாட்டின் முக்கியத்துெத்மத அடிக்னகாடிட்டுக் காட்டி ர். இது வதாைபாக 

குனராஷியாெின் ைாநில வசயலாளரும், இந்திய இராஜாங்க அமைச்சரும் கலாச்சாரக் குழுக்கமள 

பாிைாறிக்வகாள்ெது, நுண்கமலகளில் ஒத்துமைப்பு, வதால்லியல் ைற்றும் குனராஷிய 

பல்கமலக்கைகங்களில் ஐ.சி.சி.ஆர் நிதியுதெி வபற்ற குறுகிய கால நாற்காலிகள் அமைப்பது 

குறித்து ெிொதித்த ர்.   

 



5. அறிெியல், வதாைில்நுட்பம் புதுமை ஆகியெற்றில், இரு நாடு இமளங்கர்களுக்கு கூட்டு 

ஆராய்ச்சி, இமண உருொக்கம் ைற்றும் இமண னைம்பாடு ஆகியெற்றுைன் இமணெதற்கா  

ொய்ப்புகமள ெைங்குெதன் முக்கியத்துெத்மத இரு தரப்பி ரும் எடுத்துமரத்த ர். ஜாக்வரப் 

பல்கமலக்கைகம், ருசர் னபாஸ்னகாெிச் நிறுெ ம் ைற்றும் ைத்தியத்தமரக்கைல் ொழ்க்மக 

அறிெியல் நிறுெ ம் ஆகியெற்மற இந்தியத் வதாைில்நுட்பத் துமறயுைன் இமணக்கும் சைீபத்திய 

முயற்சிகமள அெர்கள் பாராட்டி ர்.  

 

6. பி2பி ைற்றும் பி2பி  ஈடுபாடுகளில் சுற்றுலா முக்கிய பகுதியாக இருப்பதால், வதாற்றுனநாய் 

காரணைாக இந்தத் வதாைில் எதிர்வகாண்ை எதிர்ைமறயா  திருப்பமத ைீறி சுற்றுலா னைம்பாட்டு 

நைெடிக்மககளின்  னதமெமய  இரு தரபி ரும் உணர்ந்த ர். ஒருெருக்வகாருெர் 

ெிைிப்புணர்மெ அதிகாிப்பதற்கா  ஒரு ெைியாக திமரயுலகம் சுற்றுலா  தளங்கள் தமலயீடு 

ைற்றும் ஒத்துமைப்பின் ஒரு முக்கிய பகுதியாக உயர்த்தப்பட்ைது. 

  

7. இந்தியாெில் உள்கட்ைமைப்பு திட்ைங்களில் குனராஷிய நிறுெ ங்களுக்கா  ொய்ப்புகமள 

MOS எடுத்துமரத்தது. இந்தச் சூைலில்  ரயில்னெ, கப்பல் கட்டுைா ம், சுற்றுசூைல் நட்பு 

வதாைில்நுட்பங்கள், ெிெசாயம், உணவு பதப்படுத்துதல் ைற்றும் ைீன்ெளத்துக்கா  ொய்ப்புகள் 

அடிக்னகாடிட்டு காட்ைப்பட்ை .  

 

8 இதில் குனராஷியாெின் ைாநில வசயலாளரும், இந்திய இராஜாங்க அமைச்சரும் இந்னதா-பசிபிக் 

பிராந்தியத்தின் முன்ன ற்றங்கள் குறித்து கருத்துக்கமளப் பாிைாறிக்வகாண்ை ர். திறந்த, இலெச 

ைற்றும்  நிமலயா  இந்னதா-பசிபிக் பிராந்தியத்திற்கா  தங்கள் உறுதிப்பாட்மை அெர்கள் 

ைீண்டும் ெலியுறுத்தி ர் , இது உலக ைக்கள்வதாமகயில் 64% உலக அமைதி ைற்றும் 

வசைிப்புக்கா  னநரடி ெிமளவுகமளக் வகாண்டுள்ளது. இந்னதா-பசிபிக் பிராந்தியத்திற்கா  

ஐனராப்பிய ஒன்றிய ெியூகத்மத உருொக்குெதில் குனராஷியாெின் வசயலில் பங்னகற்பமத 

இந்தியா ெரனெற்றது.     

 

9. ஜ ொி 2021 முதல் இந்தியாெின் இரண்டு ஆண்டுகள் நிரந்தரைற்ற உறுப்பி ர் ைற்றும் 

ஐனராப்பிய ஒன்றியத்தில் குனராஷியாெின் ெலுொ  வசயலில் பங்கு என்பது காலநிமல ைாற்றம், 

பயங்கரொதத்மத எதிர்ப்பது னபான்ற உலகளாெிய முக்கியத்துெம் ொய்ந்த பிரச்சிம களில் 

வபாதுொ  ைற்றும் ஒருங்கிமணந்த நிகழ்ச்சி நிரல்கமளத் வதாைர பரஸ்பர ஒத்துமைப்புக்கா  

முக்கிய தளங்களாக அங்கீகாிக்கப்பட்ைது. மசபர்ஸ்னபஸ், கைல்சார் களம் ைற்றும் ெிண்வெளி 

னபான்ற உலகளாெிய காைன்களுக்கா  உலகளாெிய சுகாதாரப் பிரச்சிம கள் ைற்றும் 

பலதரப்பு ெிதிமுமறகள். 

 

நியூ வைல்லி  

டிசம்பர்  24, 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. 

 


