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பெப்ரவரி 22, 2022 இல், இந்த ர-ெசிெிக், ெரரிஸில் 

ஒத்துழைப்புக்கரன ஐதரரப்ெிய ஒன்றிய அழைச்சர்கள் 

ைன்றத் ில் பவளியுறவு அழைச்சர் டரக்டர். எஸ். பெய்சங்கரின் 

ெங்தகற்பு 

ைரர்ச் 21, 2022  

 

1 பவளிவிவகரர அழைச்சர், டரக்டர் எஸ். பெய்சங்கர் ெிப்ரவரி 20-23, 2022 அன்று 

ெிரரன்சுக்கு விெயம் பசய் ரர், அங்கு அவர் ஐதரரப்ெிய ஒன்றிய கவுன்சிலின் 

ெிரசிபடன்சியின் ஒரு ெகு ியரக ெிரரன்சரல் ஏற்ெரடு பசய்யப்ெட்ட இந்த ர-ெசிெிக் 

ஒத்துழைப்புக்கரன EU அழைச்சர்கள் ைன்றத் ில் ெங்தகற்றரர். 

 

2. பவளியுறவு அழைச்சர்  ிரு தெரசப் பெரபரல், பவளியுறவு ைற்றும் ெரதுகரப்புக் 

பகரள்ழககளுக்கரன ஐதரரப்ெிய ஒன்றிய உயர் ெிர ிநி ி / ஐதரரப்ெிய ஆழையத் ின் 

துழைத்  ழைவர் ஆகிதயரருடன் தெசினரர். , ஐதரரப்ெிய ஆழையத் ின் மு ல் துழைத் 

 ழைவர் Frans Timmermans, கம்தெரடியரவின் துழைப் ெிர ைரும் பவளியுறவு 

அழைச்சருைரன  ிரு. Prak Sokhonn, இந்த ரதனசியரவின் பவளியுறவு அழைச்சர்  ிருை ி 

Retno Lestari Priansari Marsudi ைற்றும்  ிரு ஹயரஷி தயரசி ைசர , ெப்ெரனிய பவளியுறவு 

அழைச்சர். டரக்டர் பெய்சங்கர்  னது கருத்துகளின் தெரது, ஐதரரப்ெர ைற்றும் இந்த ர-

ெசிெிக் இழடதயயரன பெரதுவரன சவரல்கள் ைற்றும் ஒத்துழைப்ெின் சரத் ியைரன ெகு ிகள் 

ெற்றி தெசினரர், இந்  வழகயில் ெிரரன்சின் முக்கிய ெங்ழக உயர்த் ி கரட்டினரர். இந்த ர-

ெசிெிக் பூங்கரக் கூட்டரண்ழை குறித்  இந்த ர-ெிபரஞ்சு முன்முயற்சிழயயும் அவர் 

அறிவித் ரர், இது  ிரு லீ ட்ரியனுடன் இழைந்து, ெரதுகரக்கப்ெட்ட ெகு ிகளின் நிழையரன 

தைைரண்ழையின் அடிப்ெழடயில், ெரதுகரக்கப்ெட்ட ெகு ிகழள தசகரித்து ெகிர்வ ன் மூைம் 

 ிறன்கழள உருவரக்குவழ  தநரக்கைரகக் பகரண்டுள்ளது. முக்கிய இந்த ர-ெசிெிக் 

ைக்களிழடதய ெிரரந் ியத் ில் இருக்கும் அனுெவங்கள் ைற்றும் அ ில் முக்கிய நிபுைத்துவம் 

பெரது ைற்றும்  னியரர் இயற்ழக பூங்கர ெரரைரிப்ெரளர்கள். 

 

3. கருத்துக்களம் மூன்று வட்ட தைழசகழளச் சுற்றி ஒழுங்கழைக்கப்ெட்டது, இ ில் 

ெங்தகற்ெரளர்கள் அழனவரும் பெரதுவரன அக்கழறயின் முக்கிய ெிரச்சிழனகழளப் ெற்றி 

விவர ித் னர். சந் ிப்ெின் தெரது நடந்  விவர ங்கள், சைீெத் ில் ஏற்றுக்பகரள்ளப்ெட்ட EU 

இந்த ர-ெசிெிக் மூதைரெரயம் ைற்றும் Global Gateway மூதைரெரயம் ஆகியவற்றின் 

பவளிச்சத் ில் EU ைற்றும் அ ன் இந்த ர-ெசிெிக் ெங்கரளிகளுக்கு இழடதயயரன 

ஒத்துழைப்புக்கரன தயரசழனகள் ைற்றும் வைிகழள அழடயரளம் கண்டுள்ளது. இந்  வட்ட 

தைழசகள் 1.) ெரதுகரப்பு ைற்றும் ெரதுகரப்பு, 2.) இழைப்பு ைற்றும் டிெிட்டல் சிக்கல்கள் 

ைற்றும் 3.) உைகளரவிய சவரல்கள்: கரைநிழை, ெல்லுயிர் பெருக்கம், கடல் ைற்றும் 

ஆதரரக்கியம். டரக்டர் பெய்சங்கர் "ெரதுகரப்பு ைற்றும் இரரணுவம் " ெற்றிய வட்ட தைழச 



விவர த் ில் ெங்தகற்றரர், அங்கு ஐதரரப்ெிய ஒன்றியம் வடதைற்கு இந் ியப் பெருங்கடலில் 

ஒரு ஒருங்கிழைந்  கடல் ெிரசன்னம் என்ற கருத்ழ  நீட்டிப்ெ ரக அறிவித் து. இது இந்த ர-

ெசிெிக் ெிரரந் ியத் ில் ஸ் ிரத் ன்ழை ைற்றும் ெரதுகரப்ழெ தைலும் ஆ ரிக்கவும், கடற்ெழட 

வரிழசப்ெடுத் ல்கழள தைம்ெடுத் வும், ஐதரரப்ெிய நடவடிக்ழககளின் ஒத் ிழசழவ 

தைம்ெடுத் வும், இந் ிய-ெசிெிக்கில் உள்ள கூட்டரளர்களுடன்  கவல் ெரிைரற்றம் ைற்றும் 

ஒத்துழைப்ழெ எளி ரக்கவும் உ வும். கடல் ெயிற்சிகள் ைற்றும் துழறமுக அழைப்புகள். 

 

4. டிெிட்டல் ெிரச்சிழனகளில், ைன்றத் ில் ெங்தகற்கும் ஒன்ெது நரடுகள் (ஆஸ் ிதரலியர, 

பகரதைரர்ஸ், இந் ியர, ெப்ெரன், பைரரீஷியஸ், நியூசிைரந்து, பகரரியர குடியரசு, சிங்கப்பூர், 

இைங்ழக)  னியுரிழை ைற்றும்  னிப்ெட்ட  ரழவப் ெரதுகரப்ெ ற்கரன கூட்டுப் 

ெிரகடனத்ழ  ஏற்றுக்பகரண்டன. இரு ரப்பு ைற்றும் ெை ரப்பு நம்ெிக்ழகயுடன்  ரவு 

ெரதுகரப்பு ைற்றும் எல்ழை  ரண்டிய  ரவு ஓட்டம் ப ரடர்ெரன சர்வத ச பகரள்ழக 

விவர ங்கள் ைற்றும் ஒத்துழைப்ழெ தைலும் தைம்ெடுத்து ல், இந்  ெகிரப்ெட்ட ெரர்ழவழய 

ஊக்குவிப்ெ ற்கரகவும், எங்கள்  ரவுப் ெரதுகரப்பு கட்டழைப்புகளுக்கு இழடதய 

ஒருங்கிழைப்ழெ அ ிகரிக்கவும். 

 

5. ஐதரரப்ெிய ஒன்றியம் ைற்றும் இந்த ர-ெசிெிக் ெிரரந் ியத்ழ ச் தசர்ந்  ஐம்ெத்ப ரன்ெது 

நரடுகள் ைற்றும் ெிரரந் ிய அழைப்புக்கள் ைன்றத் ில் ெங்தகற்றன: ெிரரன்ஸ், ெிபரஞ்சு 

ெரலிதனசியர ைற்றும் ைர ரீயூனியன், இந் ியர, ப ன்னரப்ெிரிக்கர, பெர்ைனி, ஆஸ் ிதரலியர, 

ஆஸ் ிரியர, ெங்களரத ஷ், பெல்ெியம், புருதன ஆகிய நரடுகளின் பவளிநரட்டு கூட்டுகள் 

உட்ெட. ெல்தகரியர, கம்தெரடியர, ழசப்ரஸ், பகரதைரதரரஸ், ப ன் பகரரியர, குதரரஷியர, 

படன்ைரர்க், ெிபூட்டி, ஐக்கிய அரபு எைிதரட்ஸ், ஸ்பெயின், எஸ்தடரனியர, ெின்ைரந்து, கிரீஸ், 

ஹங்தகரி, இந்த ரதனசியர, அயர்ைரந்து, இத் ரலி, ெப்ெரன், பகன்யர, ைரதவரஸ், ைரட்வியர, 

லிதுதவனியர, ைக்சம்ெர்க், ைடகரஸ்கர், ைதைசியர, ைரைத் ீவு, ைரல்டர, பைரரிஷியஸ் , ஓைன், 

பந ர்ைரந்து, ெிலிப்ழென்ஸ், தெரைந்து, தெரர்ச்சுகல், ருதைனியர, சீபஷல்ஸ், சிங்கப்பூர், 

ஸ்தைரவரக்கியர, ஸ்தைரதவனியர, இைங்ழக, சுவீடன், பசக் குடியரசு,  ரய்ைரந்து, வியட்நரம், 

ஐதரரப்ெிய மு லீட்டு வங்கி, ஐதரரப்ெிய ஆழையம், இந் ியப் பெருங்கடல் ஆழையம், 

ெசிெிக் சமூகம், ெசிெிக்  ீவுகள் ைன்றம், இந் ியப் பெருங்கடல் ரிம் சங்கம். 

 

6. இந்த ர-ெசிெிக் ஒத்துழைப்புக்கரன ைந் ிரி ைன்றம், ஐதரரப்ெிய ஒன்றியம், அ ன் உறுப்பு 

நரடுகள் ைற்றும் இந்த ர-ெசிெிக் ெிரரந் ிய நரடுகளுக்கு இழடதய ஒரு பெரதுவரன 

ெரர்ழவழய உருவரக்குவ ற்கும், ெிர ிெலிப்பு ைற்றும் ெரிைரற்றத் ிற்கரன மு ல் 

வரய்ப்ெரகும். ,  ிறந்  ைற்றும் வி ிகள் அடிப்ெழடயிைரன ஒழுங்கு. 

 

நியூ படல்லி , 

ைரர்ச்  21, 2022 

 

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. 

 

 


