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பிரதம மந்திரி ஆகிபயார ் இடடயிலான 

சந்தி ்பு , 2017 ஹம் ர ்் 

 

ஜூடல 08, 2017 

 

ஹம்பரக்ில் நடைபபற்ற ஜி 20 மாநாைட்ில், பிரதம மநத்ிரி இன்று 

ப ாரியா குடியரசுத ் ஜனாதிபதி மாண்புமிகு திரு மூன் ஜஜ-இன் 

அவர ்டை சநத்ிதத்ார். ஜனாதிபதி ஜதரத்லில் பவற்றிபபற்ற 

ஜனாதிபதி திரு மூன் ஜஜ-இன் அவர ்டை பிரதமர ்ஜமாடி ஜநரில் 

சநத்ிதத்ு  ஜதரத்லில் பவற்றி பபற்றதிற்கு வாழதத்ு ் டை 

பதரிவிதத்ார். ப ாரிய பமாழியில் பிரதமரின் வாழ்தத்ு மற்றும் 

பதாடலஜபசி அடழப்பு மற்றும் ைவ்ீை ் குறிதத்ு ஜனாதிபதி 

நிடனவு கூரந்த்ார,் இது பதன் ப ாரியா ம ் ைால் உற்சா மா  

வரஜவற்றடதயும் பதரிவிதத்ார். குறிப்பா  இநத்ியாவில் 

தயாரி ் வும், டிஜிைை்ல் இநத்ியா, இநத்ியா பதாைங்கு  ஜபான்ற 

திைை்ங் ைில் பங்ஜ ற்பதன் மூலம், இநத்ியாவிற்கும் பதன் 

ப ாரியாவிற்கும் இடையில் சிறப்பு மூஜலாபாய 

பங் ாைிதத்ுவதட்த ஜமம்படுதத்ுவதற்கு இரு தடலவர ்ை் 

தங் ை் அரப்்பணிப்டப பதரிவிதத்னர். பிரதமர ் ஆரம்ப ால 

நாைில் இநத்ியாவிற்கு வருட  பசய்யுமாறு ஜனாதிபதி மூன் 

அவர ்ளு ்கு அடழப்பு விடுதத்ார.் அவரும் அநத் அடழப்டப 

ஏற்று ப் ாண்ைார். 

 

பிரதம மநத்ிரி ஜமாடி அவர ்ை் இதத்ாலி பிரதம மநத்ிரி 

மாண்புமிகு திரு பவுஜலா பஜரஜ்னாலிணி அவர ்ளுைன் ப ாண்ை 

ஜபசச்ுவாரத்ட்த ை் இருதரப்பு உறவு ை், குறிப்பா  வரத்த் ம் 

மற்றும் முதலீடு மற்றும் ம ் ளு ்கு இடைஜயயான உறவு டை 

ஊ ்குவிப்பதில் ஆகியவற்றில்  வனம் பசலுதத்ியது. நவம்பர ்

மாதம் இநத்ியாவில் உல  உணவு இநத்ியா - உணவு 



பதப்படுதத்ும்  ண் ாைச்ி நடைபபறும் – அதில் இதத்ாலியின் 

பங்கிற் ா  பிரதமர ்ஜமாடி இதத்ாலியின் பிரதமரு ்கு  அடழப்பு 

விடுதத்ார். இருதரப்பு பபாருைாதார ஒதத்ுடழப்டப 

வலுப்படுதத்ுவதற் ா  இரு நாடு ைின் நடுதத்ர 

நிறுவனங் ளு ்கிடைஜயயான பதாைரப்ு டை ஊ ்குவிப்பதன் 

மு ்கியதத்ுவதட்த இரு தடலவர ்ளும் வலியுறுதத்ினர். 

இதத்ாலியின் பிரதம மநத்ிரி, பதாழில் துடறயில் உை்ைிைை் 

அவரது நாைட்ில் இநத்ிய முதலீடு டை பாராைட்ினார்.  ாலநிடல 

மாற்றதட்த தடு ்  மற்றும் ஆப்பிரி ் ாவில் வைரச்ச்ி ்கு 

ஊ ் மைி ்கும் வட யில் நிடலயான தீரவ்ு டை 

வழங்குவதற் ா  ஒன்றா  இடணநத்ு பசயல்பை வழி டையும், 

வழிமுடறடயயும் இரு தடலவர ்ளும் விவாதிதத்னர். 

 

பிரதமர ் ஜமாடி மற்றும் நாரஜ்வ பிரதம மநத்ிரி மாண்புமிகு 

திருமதி எரன்ா ஜசால்பபர ்் இருதரப்பு விவ ாரங் ை் பற்றி 

விவாதிதத்னர,் குறிப்பா  பபாருைாதார உறவு டை 

பலப்படுதத்ுவது ஆகியடவ பற்றி. பிரதம மநத்ிரி ஜமாடி ஜதசிய 

முதலீைட்ு மற்றும் உை் ைை்டமப்பு நிதியதத்ில் ஜநாரஜ்வ 

ஓய்வூதிய நிதி பங்கு பபற அடழப்பு விடுதத்ார். ஐ ்கிய நாடு ை் 

பபாதுசச்டப (UNGA)இன் புறதஜ்த  ைல் மாநாைட்ில் இநத்ியா 

பங்ஜ ற்  ஜநாரஜ்வயின் பிரதமர ் அடழப்பு விடுதத்ார். 

நிடலயான வைரச்ச்ி ் ான இல ்கு டை (SDG) அடைவதற் ான 

ஒதத்ுடழப்பு ்கு அடையாைமா , பிரதம மநத்ிரி சால்ஸ்பபர ்் 

பிரதம மநத்ிரி ஜமாடி ்கு, கூைை்தத்ின் முடிவில், நிடலயான 

வைரச்ச்ி ் ான இல ்கு ை் (SDG) பபாறி ் ப்பைட்ுை்ை ஒரு 

 ால்பநட்த வழங்கினார். 

 

 
புது டில்லி, 
8 ஜூலல 2017 
 

 

 


