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மம 24, 2017 

 

பிரதம மநத்ிரி ஜெரம்னி, ஸ்ஜெயின், ரஷ்யா மற்றும் பிரான்ஸ் 

ஆகிய நாடுகளுக்கு ெயனம் ஜெல்ல உள்ளார். 

 

மம 29 அன்று, மெரம்னியின் அதிெர,் மமநம்மதகு டாக்டர ்

ஏஞ்ெலா மமரக்ஜ்கல் அவரக்ள் தமது உதத்ிமயாகெ்பூரவ் 

ஜமஜஸஜெரக்் நாடு உள்வாங்குதலில் பிரதம மநத்ிரி 

அவரக்மள வரமவற்ெதுடன், இரு தமலவரக்ளும் ெரஸ்ெர 

நலன் ொரந்த் விஷயங்கமளெ் ெற்றி விவாதிெ்ொரக்ள். 

 

பிரதமர ் மற்றும் அதிெர ்  மம மாதம் 30 ஆம் மததி நான்காவது 

இநத்ியா-மெரம்ன் அரொங்கதத்ின் ஆமலாெமனக் 

குழுக்களிமன [IGC] நடதத் உள்ளனர்.  

 

இரு ெக்கங்களிலிருநத்ும் தமலமம நிரவ்ாக அதிகாரிகள் 

கலநத்ு ஜகாள்ளும் ஒரு வணிக நிகழ்ெச்ியில் பிரதமமநத்ிரி 

மற்றும் அதிெர ் மமரஜ்கல் ஆகிமயாரும் கூடட்ாக 

உமரயாற்றுவர். பின்னர ் மம 30 அன்று, பிரதம மநத்ிரி 

மெரம்னியின் குடியரசு தமலவர ் மமன்மமதகு டாக்டர ்

பிராங்க்-வால்டர ் ஸ்மரன்மமயர ் அவரக்ளுக்கு அமழெ்பு 

விடுெ்ொர். 

 

இநத்ியாவும் மெரம்னியும் ஒரு மூமலாொய 

ெங்காளிதத்ுவதம்த அனுெவிதத்ு வருகின்றன. வரவிருக்கும் 

பிரதமரின் வருமக இநத் விமெஷ உறவிமன மமலும் 

அதிகரிக்கும்.  

 

மெரல்ினில் இருநத்ு, உதத்ிமயாகபூரவ் விெயதத்ின் மொது 

பிரதம மநத்ிரி மம 30 ம் மததி ஸ்ஜெயினுக்குெ் ெயணம் 

ஜெய்வார். அடுதத் நாள் அவர ் ஸ்ஜெயினின் அரொங்க அதிெர ்

மமன்மமதகு திரு. மரியாமனா ராமொமயா அவரக்மள 



ெநத்ிெ்ெதுடன் மற்றும் இருதரெ்பு மற்றும் ெரஸ்ெர நலன்கள் 

ொரந்த் பிற பிரெச்ிமனகள் ெற்றி விவாதிக்க இருக்கிறார். இநத் 

நிகழ்ெச்ியின் ஒரு ெகுதியாக, பிரதமர ் ஸ்ஜெயின் அரெர ்

ஜெலிெ்ஜெ ஆறு அவரக்ளுக்கும்  அமழெ்பு விடுகக் 

உள்ளார்.அவர ் இநத்ியாவில் முதலீடு ஜெய்ய ஆரவ்முள்ள 

முன்னணி ஸ்ொனிஷ் வரத்த்க தமலவரக்ள் ஒரு வடட்-

அடட்வமண ஜதாடரப்ும் ஜகாள்ள இருக்கிறார். 

 

 

ஸ்ஜெயினுக்கு நம் பிரதமரின் வருமக தற்மொமதய இதமான 

மற்றும் நடப்ுரதீியான இநத்ியா-ஸ்ஜெயினுடனான இருதரெ்பு 

உறவுகளின் ெலதம்த மமலும் அதிகரிக்கும். 

 

ெூன் 1, 2017 இல் ஜெயின்ட ் பீடட்ரஸ்்ெரக்்கில் 18 வது இநத்ியா-

ரஷ்ய வருடாநத்ிர உெச்ி மாநாடட்ிமன நடதத்ுவதற்காக ரஷ்ய 

கூடட்மமெ்பின் ெனாதிெதி மாண்புமிகு விளாடிமிர ் வி புடின் 

அவரக்ளுடன் இருெ்ெதற்காக 1-2, ெூன் மாதம் 2017 இல் பிரதமர ்

ரஷ்யாவில் இருெ்ொர். மாஸ்மகாவுக்கு ஜவளிமய ரஷ்யாவில் 

வருடாநத்ிர உெச்ி மாநாடு நடெ்ெது இதுமவ முதல் 

முமறயாகும். உெச்ி மாநாடட்ிற்குெ் பின் பிரதம மநத்ிரி, முதன் 

முமறயாக, ஜெயின்ட ் பீடட்ரஸ்்ெரக்் ெரவ்மதெ ஜொருளாதார 

மன்றதத்ில் ெூன் 2, 2017 இல் ஜகளரவ விருநத்ினராக 

ெங்மகற்கவுள்ளார். 

 

இநத்ியா வருடாநத் ெம்மிடக்ளின் நிறுவெ்ெடட்து முதல் நாடாக 

ரஷ்யா உள்ளது. இது, அக்மடாெர ் 2000 இல், புது தில்லியில், 

இநத்ியாவிற்கும் ரஷ்ய கூடட்மமெ்பிற்கும் இமடமயயான 

மூமலாொய கூடட்ு பிரகடனதம்த ஜதாடரந்த்ு நடநத்து. அதன் 

பிறகு, வருடாநத் கூடட்ங்கள் ஒவ்ஜவாரு ஆண்டும் ஜதாடரந்த்ு 

நமடஜெற்று வருகின்றன. 

 

ெூன் 1, 2017 இல் ஜெயின்ட ் பீடட்ரஸ்்ெரக்்கிலுள்ள இருதரெ்பு 

மாநாடட்ில், இநத்ியா-ரஷ்யா இருதரெ்பு உறவுகளின் முழுெ் 

ெகுதிமயயும் தமலவரக்ள் ஆய்வு ஜெய்வாரக்ள் என 

எதிரெ்ாரெ்்ெதுடன், அக்மடாெர ் 15, 2016 அன்று மகாவாவில் 

நமடஜெற்ற கமடசி உெச்ிமாநாடட்ிலிருநத்ு ஏற்ெடட்ுள்ள 

முன்மனற்றதம்த ஆய்வு ஜெய்துள்ளனர.் 



 

ெூன் 2-3 அன்று பிரதமர ் ொரிஸ், பிரான்ஸ்ஸிற்கு வருமக 

ஜெய்ய உள்ளார். அவர ் பிரான்சின் ெனாதிெதி மதிெ்பிற்குரிய 

திரு. இம்மானுவல் மமக்மரான் அவரக்ளுடன் 3 ெூன் அன்று 

உதத்ிமயாகெ்பூரவ் மெெச்ுவாரத்ம்தகள் நடதத் ் உள்ளதுடன், 

இநத்ியா-பிரான்சின் இமடயிலான மூமலாொய உறவுகமள 

மமலும் வலுெ்ெடுதத்ு மநாக்கதத்ுடன் ெரஸ்ெர நலன் ொரந்த் 

விஷயங்கமளெ் ெற்றி விவாதிக்க உள்ளார். 

 

 

 

புது டில்லி, 

மம 24,2016 
 


