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அமெரிக்கா ெற்றுெ் இந்தியாவின் 

அரசுகளுக்கு இடையில், புது தில்லியில் 

(மெப்ைெ்பர ் 28, 2016) அன்று ஐந்தாவது 

அமெரிக்கா - இந்தியா டெபர ் உடரயாைல் 

நடைமபற்றது 

 
மெப்ைெ்பர ்30, 2016 

முக்கியமான இருதரப்பு மற்றும் சரவ்ததச பிரசன்னகள் மீது 

இநத் அமமரிக்கா - இநத்ியா னசபர ்உனரயாடல், நம் நாடட்ின் 

பரநத் ஈடுபாடு மற்றும் நீண்டகால ஒதத்ுனைப்பினன 

பிரதிபலிக்கிறது. அமமரிக்க னசபர ் உறவு - இநத்ியா 

கடட்னமப்பினன மசயல்படுதத் இநத் னசபர ்உனரயாடல் ஒரு  

விவாத அரங்காக இருக்கும், குறிப்பாக சரவ்ததச இனணய 

மகாள்னககள், ததசிய னசபர ் உதத்ிகள் ஒப்பிடுதல், னசபர ்

குற்றங்கனள எதிரத்த்ு நமது முயற்சிகள் அதிகரிதத்ல், திறன் 

கடட்ிடம் மற்றும் ஆராய்சச்ி மற்றும் தமம்பாடு ஊக்குவிதத்ல், 

இவ்வாறாக இனணய பாதுகாப்பு மற்றும் டிஜிடட்ல் 

மபாருளாதாரம் ஊக்குவிதத்ல் ஆகியவற்னற பரிமாற்றல் 

மற்றும் விவாதிதத்லுக்கு உதவும். 

 

அமமரிக்கா - இநத்ியா இனடயிலான இநத் னசபர ்உனரயாடல் 

ஒரு பரவலான இனணய பிரசச்ினனகள் மீது இருதரப்பு 

ஒதத்ுனைப்பினன இன்னும் அதிகபடுதத்ியதுடன் அமமரிக்கா – 

இநத்ியா இனடயிலான மூதலாபாய பங்காளிதத்ுவதன்த 

வலுவாக்கியது கீை் உள்ளனவ மூலம்: 

 இனணய அசச்ுறுதத்ல்கள் மற்றும் பரஸ்பர 

விவகாரங்கள் மதாடரப்ாக தகவல் பரிமாறம் மற்றும் 

சாதத்ியமான கூடட்ுறவு நடவடிக்னககள் விவாதிதத்ல்; 

 சடட் அமலாக்கம் மற்றும் இனணய குற்ற பிரசச்ினனகள் 

மீது இருதரப்பு ஒதத்ுனைப்னப ஊக்குவிதத்ல்; 

 அதற்கான துனண குழுக்கள் அனமதத்ல்  உடப்ட 

ஒதத்ுனைப்பிற்கான மபாறிமுனறனய உருவாக்குதல்; 

 சரவ்ததச இனணய மன்றங்களிலும் மபாதுவான 

இலக்குகனள உறுதிப்படுதத்ுவது, குறிப்பாக 



மின்மவளியில் நடதன்த குறிப்பிடுவதில் சரவ்ததச 

சடட்தத்ின் பயன்பாடு, மபாறுப்பான மாநில நடதன்த 

விதிமுனறகளுக்கான உதத்ரவாதம், நனடமுனற 

நம்பிக்னகனய வளரக்்கும் நடவடிக்னககளின் வளரச்ச்ி; 

 இனணய ஆளுனகயின் பல பங்குதாரராக அனமப்பு 

மூலம் தமம்படுதத்ப்படட் மவளிப்பனடதத்ன்னம மற்றும் 

இயங்கும் தன்னமயினன பாதுகாப்பதற்கான 

ஆதரவினன உறுதி மசய்வது; 

 இனணய பாதுகாப்பு மபாறுதத்ு தசாதனன மற்றும் தரம் 

உடப்ட இனணய திறன்-கடட்ிடம் முயற்சிகள் 

ஒருங்கினணதத்ல். இநத் முழு அரசாங்க னசபர ்

உனரயாடலின் ஐநத்ாவது மதாடர,் னசபர ் மகாள்னக 

ஐக்கிய அமமரிக்க நாடுகளின் ததசிய பாதுகாப்பு 

கவுன்சில் அனமப்பின் மூதத் இயக்குனர ் சமீர ் மெயின் 

மற்றும் ஸ்ரீ சநத்தாஷ் ொ, இனணச ்மசயலாளர,் மகாள்னக 

திடட்மிடல் மற்றும் உலகளாவிய னசபர ் சிக்கல்கள், 

மவளிவிவகார அனமசச்ரனவ தனலனமயிலும் நடநத்து. 

னசபர ் சிக்கல்கள் துனற மாநில ஒருங்கினணப்பாளர ்

கிறிஸ்தடாபர ் மபயிண்டர ் மற்றும் ததசிய பாதுகாப்பு 

கவுன்சில் மசயலகதத்ின் இனண மசயலாளர ் ஸ்ரீ 

அபிமன்யு தகாஷ் இநத் உனரயாடனல இனண 

மதாகுதத்ளிதத்னர். ஐக்கிய அமமரிக்க அரசாங்க 

மதாடரப்ு உள் தூதுக்குழு, மாநில தினணக்களங்களின் 

பிரதிநிதிகள், உள்நாடட்ு பாதுகாப்பு, மற்றும் வரத்த்கம், 

மற்றும் மபடரல் பீதரா ஆப் இன்மவஸ்டிதகஷன் 

ஆகிதயானர மகாண்டது. மவளிவிவகார அனமசச்ு,  

மின்னணு மற்றும் தகவல் மதாழில்நுடப்வியல் அனமசச்ு, 

தகவல் மதாடரப்ு அனமசச்ு, உள்நாடட்லுவல்கள் 

அனமசச்ு, கணினி அவசர நடவடிக்னக அணி, ததசிய 

விமரச்ன தகவல் உடக்டட்னமப்பு பாதுகாப்பு னமயம், 

மதத்ிய புலனாய்வு மற்றும் பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் 

தமம்பாடட்ு அனமப்பு ஆகியனவ இநத்ிய அரசாங்கதன்த 

பிரதிபலிதத்து. 

 

இரு நாடுகளும் 2017இல் வாஷிங்டனில் னசபர ்

உனரயாடலின் அடுதத் சுற்னற நடதத் முடிவு 

மசய்துள்ளது. 



  


