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வெண்டி ஷர்மானின் ெருகை, அவமாிக்ைாெின் அவமாிக்ை துகைச்
வெயலாளர் இந்தியாெிற்கு ( அக்ட ாபர் 5-7,2021)
அக்ட ாபர் 07, 2021
அவமாிக்ை துகைச் வெயலாளர் திருமதி வெண்டி ஷர்மன், இந்தியாெிற்கு 5 முதல் 7 அக்ட ாபர் 2021 ெகை
ெருகை புாிொர்.
பிைதமாின் ெமீபத்திய அவமாிக்ை பயைத்கதத் வதா ர்ந்து ெந்த ெருகை,ஜனாதிபதி டஜாெப் ஆர்
பி னு னான ெந்திப்பு மற்றும் குொட் தகலெர்ைளின் உச்ெிமாநாட்டின் முடிவுைகளப் பற்றி வதா ர்ந்து
ைண்ைாைிக்ை இருதைப்பினருக்கும் ஒரு ெிறந்த ொய்ப்கப ெழங்ைியது.
வ ல்லியில் துகைச் வெயலாளர் வஷர்மன் வெளியுறவு அகமச்ெர், டதெியப் பாதுைாப்பு ஆடலாெைர் மற்றும்
வெளியுறவு வெயலாளகை ெந்தித்தார். மும்கபயில் அெர் ெைிைத் வதா ர்புைகளக் வைாண்டிருந்தார் மற்றும்
டமற்கு ை ற்பக

ைட் களக்கு ெிஜயம் வெய்தார், அங்கு அெர் வைாடி அதிைாை தளபதி கெஸ் அட்மிைல்

ஆர். ஹாி குமாகை ெந்தித்தார்.
அெர்ைளின் ஆடலாெகனயின் டபாது துகைச் வெயலாளர் வஷர்மன் மற்றும் வெளியுறவு வெயலாளர் ஸ்ரீ
ஹர்ஷ் ெர்தன் ஸ்ாின்க்லா ஆைிடயார் இந்தியா- அவமாிக்ைாெின் ைீழ் ந ந்து ெரும் ஒத்துகழப்கப ஆய்வு
வெய்தனர். ெிாிொன உலைளாெிய மூடலாபாயக் கூட்டு மற்றும் அந்ததந்த தகலெர்ைள் முன்டனாக்ைி
டநாக்கும் நிைழ்ச்ெி நிைகல முன்வனடுத்துச் வெல்ெதற்ைான தங்ைள் உறுதிப்பாட்க

மீண்டும்

ெலியுறித்தினர்.
டைாெிட் வதாற்றுடநாய்ைளின் டபாது இந்தியாெின் உலைளாெிய பைெல் மற்றும் உதெிகய
துகைச்வெயலாளர் வஷர்மன் பாைாட்டினார்.இந்டதா-பெிபிக் பிைாந்தியத்திற்கு தடுப்பூெிைள் ைிக க்ை
குொட் தடுப்பூெி கூட்டு உட்ப

டைாெிட்-19 வதாற்றுடநாகயக் ைட்டுப்படுத்துெதில் இரு தைப்பினரும்

ைெனம் வெலுத்தினர்; வநைிழ்ொன ெிநிடயாைச் ெங்ைிலிைகள உருொக்குதல்; மற்றும் ெர்ெடதெ பயைத்கத
எளிதாக்குைிறது.ைாலநிகல மற்றும் தூய்கமயான ஆற்றல்,மற்றும் ெளர்ந்து ெரும் வதாழில்நுட்பங்ைள்
டபான்ற ெமைால ெிக்ைல்ைளில் ஒத்துகழப்பு ெிொதிக்ைப்பட் து.
வதற்ைாெியாெின் நிகலகம, ஆப்ைானிஸ்தானின் ெமீபத்திய முன்டனற்றங்ைள் உட்ப , எல்கல தாண்டிய
பயங்ைைொதத்கத எதிர்வைாள்ள டெண்டிய அெெியம், மற்றும் அகமதி மற்றும் ஸ்திைத்தன்கமகய உறுதி
வெய்ெது உட்ப

UNSC தீர்மானம் 2593 இந்த ெிொதங்ைளில் முன்னுாிகம வபற்றது. இருதைப்பினரும்

இப்பகுதி வதா ர்பான பிைச்ெிகனைள் குறித்து ெழக்ைமான உகையா ல் மற்றும் ஆடலாெகனைகள
வதா ர்ந்து பைாமாிப்பார்ைள்
சுதந்திைமான திறந்த மற்றும் உள்ள க்ைிய இந்டதா-பெிபிக் பிைாந்தியத்தின் முக்ைியத்துெம் மற்றும்
ெமீபத்திய தகலெர்ைளின் உச்ெிமாநாட்டில் அறிெிக்ைப்பட் படி குொட்டின் டநர்மகற மற்றும்
ஆக்ைப்பூர்ெமான முயற்ெிைகள வெயல்படுத்துெதற்ைான உறுதிப்பாட்க

மீண்டும் உறுதிப்படுத்துெது

பற்றிய ைருத்துப் பாிமாற்றம் ந ந்தது.
அவமாிக்ை – இந்திய ெர்த்தை ைவுன்ெிலால் ஏற்பாடு வெய்யப்பட்

இந்தியா- ஐடியாஸ் உச்ெிமாநாட்டின்

ெிறப்பு அமர்ெில் துகைச் வெயலாளர் வஷர்மன் மற்றும் வெளியுறவுச் வெயலாளர் பங்டைற்றனர்.
ெர்த்தைம் மற்றும் முதலீட்டில் இருதைப்பு ஒத்துகழப்கப டமலும் ஆழமாக்குெதற்ைான ந ெடிக்கைைகள
மீளாய்வு வெய்ெதற்கும் அக யாளம் எதிர்ைாலத்தில் பல இருதைப்பு உகையா ல் ெழிமுகறைள் ெந்திக்ை
திட் மி ப்பட்டுள்ளது; பாதுைாப்பு, பாதுைாப்பு மற்றும் பயங்ைைொத எதிர்ப்பு, மற்றும் மக்ைள்-மக்ைள்
வதா ர்புைகள ெலுப்படுத்துதல்.
முன்னைி ஜனாநாயை நாடுைளாை இரு நாடுைளும் தங்ைள் பைிைப்பட்

மதிப்புைகள உருொக்ைவும், வபாது

நலன் ொர்ந்த பிைாந்திய மற்றும் உலைளாெிய பிைச்ெிகனைளில் ஈடுபாட்டின் டெைத்கத அதிைாிக்ைவும்
முயல்ைின்றன.

நியூ வ ல்லி
அக்ட ாபர் 07, 2021
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