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வெளிவிெகார அமைசச்ர ் ைதிப்பிற்குரிய வெதரல்ாெத்ின் 

வெளிவிெகார அமைசச்ர ் வபரட் ் கூண்வடரஸ்் அெரக்ளுடன் 

இன்று உதத்ியயாகபூரெ் யபசச்ுகக்மள ெடதத்ியிருெத்ார். இரு 

தமலெரக்ளுை், சமீபதத்ிய ஆண்டுகளில் இருதரப்பு உறவுகள் 

உயரத்த்ிருப்பது குறிதத்ு திருப்தி வதரிவிதத்னர். பரஸ்பர ெலன் 

சாரெ்த்  பிராெத்ிய ைற்றுை் உலகளாவிய பிரசச்ிமனகள் 

வதாடரப்ாக பற்றிய கருதத்ுகமளயுை் அெரக்ள் பரிைாறிக் 

வகாண்டனர். 

 

இெத்ியாவிற்குை் வெதரல்ாெத்ிற்குை் இமடயில் உள்ள 

வபாருளாதார உறவுகயள இருதரப்பு உறவின் மையைாக 

அமைகின்றன. ஸ்ெசச் ் பாரத,் ொைமி கங்யக ைற்றுை் 

இெத்ியாவில் தயாரிப்பது உடப்ட இெத்ியாவின் முக்கிய 

அபிவிருதத்ி திடட்ங்களில் டசச்ு ெிறுெனங்களின் வசயற் பங்கு 

குறிதத்ு வெளிொடட்ு விெகார அமைசச்ர ் பாராடட்ினார். 

தண்ணரீ ் ைற்றுை் கழிவு யைலாண்மை, புதுப்பிக்கதத்கக் 

ஆற்றல், ஸ்ைாரட் ் ெகரங்கள், உள்ொடட்ு ெீரெ்ழிகள், 

துமறமுகங்கள் ைற்றுை் கப்பல் ஆகியனெற்றில் இருதரப்பு 

ஒதத்ுமைப்மப யைை்படுதத்ுை் முயற்சிகமள அமைசச்ரக்ள் 

ெரயெற்றனர். 20.5 பில்லியன் அவைரிக்க டாலர ் முதலீடு 

வசய்யப்படட்ு, வெதரல்ாெத்ு இெத்ியாவின் 5 ெது வபரிய 

முதலீடட்ு பங்காளியாக உள்ளது. 2016 ஆை் ஆண்டில் அவைரிக்க 

$ 6.3 பில்லியனாக இருெத்ு ெெத்ுள்ள இருதரப்பு ெரத்த்கதத்ின் 

யெரை்மற ெளரச்ச்ி குறிதத்ு இரண்டு ைெத்ிரிகளுை் திருப்தி 

வதரிவிதத்னர,் யைலுை் அமத யைை்படுதத்ுெதற்கான 

சாதத்ியை் இருப்பதாகவுை் ஒப்புகவ்காண்டனர்.  

 

 

அணு வினியயாகக் குழு உடப்ட பல்யெறு பன்னாடட்ு ஏற்றுைதி 

கடட்ுப்பாடு ஆடச்ிகளுடன் இெத்ியா இமணதத்ுக ்

வகாள்ெதற்காக வெதரல்ாெத்ின் ஆதரவுக்கு அமைசச்ர ்சுஷ்ைா 



ஸ்ெராஜ் ென்றி வதரிவிதத்ார். ஐ.ொ.பாதுகாப்பு சமபயின் 

ெிரெத்ர உறுப்புரிமைக்காக ெைக்கு டசச்ு ைெத்ிரி தைது 

ெலுொன ஆதரவிமன வதரிவிதத்ார்.சரெ்யதச சூரிய 

ஒளியமைப்பு (ISA) முன்முயற்சியின் மூலை் காலெிமல ைாற்றை் 

குறிதத்ு இெத்ியா எடுதத்ுகவ்காண்ட முன்னணி குறிதத்ு அெர ்

பாராடட்ியதுடன், ெிகை்சச்ிதத்ிடட்தத்ிற்கான ஆதரமெ 

வெளிப்படுதத்ி, வெதரல்ாெத்ின் காற்று சக்தி பலதத்ிமன 

சுடட்ிக்காடட்ினார். 

 

இரு தமலெரக்ளுை் சரெ்யதச அமைதி ைற்றுை் பாதுகாப்பிற்கு 

பயங்கரொததத்ால் முன்மெக்கப்படட் பயங்கர அசச்ுறுதத்ல் 

குறிதத்ு தைது ஆைைான கெமலமய வதரிவிதத்துடன் 

அமனதத்ு ெடிெங்களிலுை் ைற்றுை் வெளிப்பாடுகளிலுை் 

அசச்ுறுதத்மல எதிரவ்காள்ள இரண்டு ொடுகளுை் இருதரப்புை் 

ைற்றுை் உலகளாவிய ரதீியிலான யெமலகமள 

ைறுபரிசீலமன வசய்ய ஓப்புகவ்காண்டுள்ளன. ஐ.ொ.வில், 

சரெ்யதச பயங்கரொததத்ின் மீதான விரிொன ைாொடட்ிமன  

[CCIT] விமரவில் ததவ்தடுதத்ுக் வகாள்ள, வெதரல்ாெத்ின் 

ஆதரமெப் வபற அமைசச்ர ் சுஷ்ைா ஸ்ெராஜ் முயன்றார்.  . 

 

ஐயராப்பாவில் இெத்ிய-ெை்சாெழியினர ் இரண்டாெது வபரிய 

எண்ணிக்மகயில் வகாண்டுள்ள ொடு வெதரல்ாெத்ு ஆகுை். 

இெத் சூை்ெிமலயில், அமைசச்ரக்ள் இருெருை் இெத்ியாவிற்குை் 

வெதரல்ாெத்ிற்குை் இமடயில் யெரடி விைான இமணப்புகமள 

ெலுப்படுதத்ி ெரயெற்றனர,் இது ைக்கள் உறவுகமள யைலுை் 

வியாபார இமணப்புகமள யைலுை் ஆைைாக்குெதற்கு உதவுை். 

 

சுொஷ் பாரத ் அபியான் சூைலில், வடல்லியில் பாராபல்லா 

ெடிகாலிமன சுதத்ப்படுதத்ுை் திடட்தம்த ெடதத்ிெருை் 

கூடட்ுறவுத ் திடட்ை் யலாடட்ஸ் (ஆயராக்கியைான ைறு 

உபயயாகதத்ிற்கான ெகரப்்புற ெீர ் சுதத்ிகரிப்புகளுக்கான 

உள்ளூர ்சிகிசம்ச) குறிதத்ுை் பயராடாவில் உள்ள தீொலி [டசச்ு-

இன்யடா ெீர ் கூடட்ணி தமலமையிலான துெக்கை்] கழிவு ெீர ்

திடட்ை் குறிதத்ுை் அமைசச்ர ் சுஷ்ைா ஸ்ெராஜ் பாராடட்ு 

வதரிவிதத்ார். பின்னர ் ொளில், பரபுல்லாஹ் ெடிகால் சுதத்ை் 

வசய்ய ஒரு ஆரப்்பாடட் ஆமல அடிதத்ளதம்த அடிக்கல் 



ெிறுெலின் அடிக்கல் விைாவில் டசச்ின் வெளியுறவு பங்கு 

வபற்றார். 

 

 

இெத் விஜயதத்ின் யபாது வெளியுறவு ைெத்ிரி யகாவயண்டரஸ்், 

வகாசச்ி ைற்றுை் வபங்களூரு ஆகிஅெற்றிற்குை் விஜயை் 

வசய்தார். இரு ொடுகளுை், தங்கள் இராஜதெத்ிர உறவுகள் 

ெிறுவுெதின் 70 ஆண்டுகமள இெத் ஆண்டு 

வகாண்டாடுகின்றன. இெத் விஜயதத்ின் யபாது, இெத் 

ெருடதத்ின் பின்னரில், வபங்களூரில் வெதரல்ாெத்ின் துமணத ்

தூதரகை் திறெத்ுமெக்கப்படட்தாகவுை் அமைசச்ர ்

யகாண்வடரஸ்் அறிவிதத்ார். 

 

புது தில்லி 
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