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இந்தியா-ஐர ாப்பிய ஒன்றிய மூர ாபாயக் கூட்டாண்மை ைறு ஆய்வு 

பற்றிய கூட்டு செய்தி செளியீடு 

அக்ரடாபர் 19, 2021  
 

3 ஆெது மூர ாபாயக் கூட்டாண்மை ைறு ஆய்வு பிாிஸ்செல்ஸ்ஸில் 19 அக்ரடாபர் 2021 இல் 

நமடசபற்றது. ர ாெிட்-19 சதாற்றுரநாமயச் ெைாளிக்  பமட ளில் ரெ  ெிறந்த ெழி ள் ைற்றும் 

சபாருளாதா ம்,ெமூ ம்  ைற்றும் தனிநபர் ள் ைீது அதன் ெிமளவு ள் குறித்து இரு த ப்பினரும் 

 ருத்துக் மளப் பாிைாறிக் ச ாண்டனர்.    

 

இந்தியா ைற்றும் ஐர ாப்பிய ஒன்றியம் இமடரய ரைலும் ஆழைான உறமெ ஏற்படுத்த ஒரு 

சதளிொன பாமதமய அமைத்த 8 ரை 2021 இந்திய- ஐர ாப்பிய ஒன்றிய தம ெர் ள் 

ெந்திப்மபத் சதாடர்ந்து,இந்தியா- ஐர ாப்பிய மூர ாபாயத்தால் ெழி நடத்தப்பட்ட மூர ாபாய 

இந்தியா- ஐர ாப்பிய கூட்டாண்மை பற்றிய ெிாிொன ைதிப்பாய்வுக்கு இந்தக் கூட்டம் 

அனுைதித்தது.கூட்டாண்மை: 2025 க்கு ஒரு ெம படம் 

 

 ா நிம  ைாற்றம், பல்லுயிர் இழப்பு ைற்றும் ைாசுபாடு ஆ ிய ெொல் மள எதிர்ச ாள்ெதில் 

ஒத்துமழப்பு ைற்றும் ெ ெிருக்கும்  ா நிம  COP26  இன் செற்றிக்கு பங் ளிப்பு செய்ெதில் 

ெிொதங் ள் குறிப்பா   ெனம் செலுத்தின.ெைச்ெீர், ட்ெிய, ெிாிொன ைற்றும் ப ஸ்ப  நன்மை 

பயக்கும் ெர்த்த  ஒப்பந்தத்திற் ான ரபச்சுொர்த்மத மள ைீண்டும் சதாடங்குெதற் ான இந்திய 

ைற்றும் ஐர ாப்பிய ஒன்றிய தம ெர் ளின் முடிமெ செயல்படுத்துெதற் ான அடுத்த ட்ட 

நடெடிக்ம  மளயும் இந்தியா ைற்றும் ஐர ாப்பிய ஒன்றியம் ெிொதித்தது.அறிகுறி ள் ரை 2021 

தம ெர் ள் கூட்டத்தில் ஒப்புக்ச ாள்ளப்பட்ட இந்தியா-ஐர ாப்பிய யூனியன் இமைப்பு 

கூட்டாண்மைமய செயல்படுத்துெதற் ான அடுத்த  ட்ட நடெடிக்ம  ள் குறித்து அெர் ள் 

ெிொதித்தனர்.இந்தியா ைற்றும் ஐர ாப்பிய ஒன்றியம் ஆ ாய்ச்ெி, சதாழில்நுட்பம் ைற்றும் 

டிஜிட்டல் ைாற்றம் ஆ ிய துமற ளில் ரைலும் ஒத்துமழப்பதற் ான ெழி ள் குறித்தும், 

இடம்சபயர்வு ைற்றும் இயக் ம் குறித்தும் சபாதுொன நி ழ்ச்ெி நி ம  சதாடர்ந்து 

செயல்படுத்துெது குறித்தும் ெிொதித்தது. ஏப் ல் 2021 இல் செற்றி  ைான 9 ெது இந்தியா- 

ஐர ாப்பிய ஒன்றிய ைனித உாிமை ள் உம யாடம  நிமனவுபடுத்தி, இந்தியாவும் ஐர ாப்பிய 

ஒன்றியமும் 2022 இல் உம யாடலின் அடுத்த பதிப்மப எதிர்பார்த்தன. 

 

கூட்டத்திற்கு செளியுறவு அமைச்ெ த்தின் செய ாளர் (ரைற்கு) திருைதி ாீனாட் ெந்து ைற்றும் 

சபாருளாதா  ைற்றும் உ  ளாெிய பி ச்ெமன ளுக் ான துமைப் சபாதுச் செய ாளர் திருைதி 

செலினா ர ானிக் ஆ ிரயார் ஐர ாப்பிய செளியுறவு நடெடிக்ம  ரெமெமய ெழிநடத்தினார்.  

   

நியூ சடல்லி  

அக்ரடாபர்  19, 2021 
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