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கூட்டுப் பத்திரிகை வெளியீடு- இந்தியர-ெங்ைரளததச கூட்டு
ஆத ரசகைக் குழுெின் 7ெது சுற்று
ஜூன் 19, 2022
ஜூன் 19, 2022 அன்று இந்தியர-ெங்ைரளததச கூட்டு ஆத ரசகைக் குழுெின் (தஜசிசி)
ஏழரெது சுற்று புது தில்லியில் நகைவபற்றது. தஜசிசியின் இகைத் தக ெர் ைரக்ைர் எஸ்.
வஜய்சங்ைர், இந்திய வெளியுறவுத்துகற அகைச்சர் ைற்றும் ைரக்ைர் ஏ.தை. அப்துல் வைரைன்,
எம்.பி., ெங்ைததச வெளியுறவு அகைச்சர்.
2. 1971 ெங்ைரளததச ெிடுதக ப் தபரரின் பைிரப்பட்ை தியரைங்ைளின் ெிகளெரை இரு
தரப்பும் பைிர்ந்து வைரண்ை அரெகைப்கப அகைச்சர்ைள் நிகைவு கூர்ந்தைர், இது ஒரு
மூத ரபரய கூட்ைரண்கை என்ற பரரம்பரிய ைருத்கத ைீறி வநருக்ைைரை ெர ரற்று ைற்றும்
நட்பு உறவுைகள உருெரக்ைியது.
3. பங்ைபந்து தேக் முஜிபுர் ரஹ்ைரைின் பிறந்த நூற்றரண்டு ெிழரகெக் கூட்ைரை
நிகைவுகூருெதற்ைரை 2021 ஆம் ஆண்டில் ெங்ைததசத்திற்கு ஜைரதிபதி ைற்றும் பிரதைர்
இருெரும் முன்தைரடியில் ரத ெகையில் இருதரப்பு உறவுைகள தைலும் ெலுப்படுத்தியகத
அகைச்சர்ைள் ெரதெற்றைர். பங்ைளரததேின் சுதந்திரத்தின் ஐம்பதரெது ஆண்டு நிகறவு
ைற்றும் இந்தியர-ெங்ைரளததச இரரஜதந்திர உறவுைளின் வபரன் ஆண்டுெிழர.
4. இருதரப்பு ைற்றும் பிரரந்திய ஒத்துகழப்பிற்ைரை முன்ைரதிரி, ைைந்த பத்தரண்டுைளில் இரு
நரடுைளுக்கும்
இகைதய
பைிரப்பட்ை
நம்பிக்கை
ைற்றும்
பரஸ்பர
ைரியரகத
ெலுப்வபற்றுள்ளது என்று அகைச்சர்ைள் பரரரட்டிைர். தை 2022 இல் நைந்த தைன்ஸ்
திகரப்பை ெிழரெில் பங்ைபந்து தேக் முஜிபுர் ரஹ்ைரைின் ெரழ்க்கை ெர ரற்றுப் பைைரை
‘முஜிப் - தைக்ைிங் ஆஃப் எ தநேைின்’ டிவரய் ர் வெளியிைப்பட்ைது.
5. தைரெிட்-19 வதரற்றுதநரய் வதரைங்ைியதிலிருந்து, 2020 ஆம் ஆண்டில் முந்கதய பதிப்பில்
கூட்ைப்பட்ை முதல் நபர் தஜசிசி கூட்ைம் இது என்பகதக் குறிப்பிட்டு, இரு நரடுைளும்
இகைந்து தைரெிட்-19 ஐ எதிர்த்துப் தபரரரடுெதற்கு தைற்வைரண்ை முயற்சிைகள இரு
அகைச்சர்ைளும் பரரரட்டிைர். 2021 டிசம்பரில் குடியரசுத் தக ெர் ரரம்நரத் தைரெிந்த் ைற்றும்
ைரர்ச் 2021ல் பிரதைர் நதரந்திர தைரடியின் ெருகைைள், 2020 டிசம்பரில் இரு நரட்டுப்
பிரதைர்ைளுக்கு இகையி ரை வைய்நிைர் உச்சிைரநரடு ஆைியெற்றின் தபரது எடுக்ைப்பட்ை
முடிவுைகள
வசயல்படுத்துெது
உட்பை,
தற்தபரகதய
ஒத்துகழப்பின்
அகைத்து
பகுதிைகளயும் அகைச்சர்ைள் ெிரிெரை ஆய்வு வசய்தைர். , அத்துைன் வசப்ைம்பர் 2020 இல்
JCC இன் ைகைசி வைய்நிைர் சந்திப்பு.
6. தைரெிட்-19 வதரற்றுதநரயரல் முன்கெக்ைப்படும் செரல்ைள் இருந்ததபரதிலும், இரு
நரடுைளும் பரதுைரப்பு ைற்றும் எல்க
தை ரண்கை முதல் பரஸ்பர நன்கை பயக்கும்
ெர்த்தைம் ைற்றும் முதலீட்டு ஓட்ைங்ைள், அத்துைன் தைம்படுத்தப்பட்ை இருதரப்பு ைற்றும்
துகை பிரரந்திய ைல்டிைரைல் ெகர ஒவ்வெரரு துகறயிலும் முன்வைப்தபரகதயும் ெிை
வநருக்ைைரை பைியரற்றியதற்கு அகைச்சர்ைள் திருப்தி வதரிெித்தைர். இகைப்பு, அதிை சக்தி
ைற்றும் ஆற்றல் ஒத்துகழப்பு, ெளர்ச்சி உதெி ைற்றும் திறன் தைம்பரடு பரிைரற்றங்ைள்,
ை ரச்சரர ைற்றும் வநருக்ைைரை ைக்ைள் உறவுைள். வபரதுெரை ஆறுைள் ைற்றும் நீர்ெள

தை ரண்கை, தைெல் வதரழில்நுட்பம் ைற்றும் இகையப் பரதுைரப்பு, புதுப்பிக்ைத்தக்ை
எரிசக்தி, ெிெசரயம் ைற்றும் உைவுப் பரதுைரப்பு, நிக யரை ெர்த்தைம், பருெநிக ைரற்றம்
ைற்றும் தபரிைர் தை ரண்கை ஆைிய துகறைளில் ஒத்துகழப்கப தைலும் ஆழப்படுத்தவும்
ெலுப்படுத்தவும்
வநருக்ைைரை
இகைந்து
பைியரற்ற
இரு
அகைச்சர்ைளும்
ஒப்புக்வைரண்ைைர்.
7. உயர்ைட்ை ெிஜயங்ைளுக்கு தை திைைரை, பல்தெறு இருதரப்பு வபரறிமுகறைள் மூ ம் தீெிர
ஈடுபரடுைள் ஏற்பட்டுள்ளகத இரு அகைச்சர்ைளும் பரரரட்டிைர். இது சம்பந்தைரை, இரு
அகைச்சர்ைளும் தங்ைள் அதிைரரிைளுக்கு ஒத்துகழப்கப ெிகரவுபடுத்துைரறு பைித்தைர்,
தைலும் சிக்ைல்ைகளத் தீர்ப்பதற்கும், இரு ைக்ைளின் பரஸ்பர நன்கைக்ைரை நீடித்த தீர்வுைகளக்
ைண்ைறிெதற்கும் கூடுதல் ைெைம் வசலுத்தப்பட்ைது.
8. தற்தபரது பங்ைளரததேில் தஞ்சைகைந்துள்ள ரக்கைன் ைரநி த்தில் இருந்து ைியரன்ைருக்கு
ெலுக்ைட்ைரயைரை இைம்வபயர்ந்தெர்ைள் பரதுைரப்பரை, ெிகரெரை ைற்றும் நிக யரை
முகறயில் திரும்புெதற்ைரை முக்ைியத்துெத்கத இரு தரப்பிைரும் ெலியுறுத்திைர்.
9. இரு நரடுைளுக்குைிகையில் பைிர்ந்து வைரள்ளப்பட்ை சிறந்த இருதரப்பு உறவுைகள
ஒப்புக்வைரண்ை
இரு
அகைச்சர்ைளும்,
தக ெர்ைளின்
முடிவுைகள
ெிகரெரை
வசயல்படுத்தவும், இருதரப்பு ஒத்துகழப்பின் அகைத்து துகறைளிலும் பரஸ்பர ஈடுபரட்கை
தைலும் ஆழப்படுத்தவும் ெலுப்படுத்தவும் வநருக்ைைரை ஒத்துகழப்பின் முக்ைியத்துெத்கத
ைீண்டும் ெலியுறுத்திைர்.
10. புது தில்லியில் தைது பயைத்தின் தபரது, வெளியுறவு அகைச்சர் தைரைன், துகை
ஜைரதிபதி
எம்.
வெங்கையர
நரயுடு
ைற்றும்
இந்திய
அரசரங்ைத்தின்
பிற
முக்ைியஸ்தர்ைகளயும் ைரியரகத நிைித்தைரை சந்திப்பரர்.
11. இந்தியர-ெங்ைரளததசம் இகையி ரை தஜசிசியின் 8ெது சுற்று 2023ஆம் ஆண்டு
பங்ைளரததேில் நைத்தப்படும் என்று ஒப்புக்வைரள்ளப்பட்ைது.

நியூ வைல்லி
ஜூன் 19, 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.

