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பிரதம மந்திரி பங்களரததஷ் பிரதமர் தேக் ஹசீனரவுடன் இருதரப்பு 

சந்திப்பு  

மரர்ச் 27, 2021  

 

இன்று மரர்ச் 27 அன்று, பிரதமர் நதரந்திர தமரடியும் தேக் ஹசீனரவும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

மற்றும் பின்னர் பிரதிநிதிகள் வட்ட வடிவத்தில் விரிவரன கலந்துரரயரடல்கரள நடத்தினர். 

1971 ஆம் ஆண்டின் பரரம்பரியத்ரத பரதுகரத்தல், வர்த்தகம், வர்த்தகம் மற்றும் இரைப்பு, 

நீர்வளங்களில் ஒத்துரைப்பு, பரதுகரப்பு மற்றும் பரதுகரப்பு ஒத்துரைப்பு, சக்தி மற்றும் 

ஆற்றல் உள்ளிட்ட பல்தவறு துரறகளின் முன்தனற்றத்ரத அவர்கள் எடுத்துக்ககரண்டனர். 

கசயற்ரக நுண்ைறிவு, கபரிய தரவு, துடுப்பு கதரைில்நுட்பம் மற்றும் அணுசக்தியின் சமூகப் 

பயன்பரடுகள் தபரன்ற புதிய துரறகளில் இருதரப்பு ஒத்துரைப்ரபயும் இரு பிரதமர்களும் 

ஊக்குவித்தனர். இரு நரடுகளுக்கும் இரடயில் இரளஞர் பரிமரற்றத்ரத ஊக்குவிக்க 

ஒப்புக்ககரள்ளபட்டது. இந்தியரவில் கதரடக்க மற்றும் புதுரம சுற்றுச்சூைல் 

அரமப்புகளுடன் இரைவதற்கும்,  முதலீட்டரளர்கரள சந்திப்பதற்கும் இந்தியரவுக்கு 

வருரக தருமரறு பங்களரததேில் இருந்து 50 இளம் கதரைில்முரனதவரருக்கு பிரதமர் தமரடி 

அரைப்பு விடுத்தரர்.     

 

கடல்லி பல்கரலகைகத்தில் பங்கபந்து நரற்கரலி ஒன்ரற நிறுவதல், பங்களரததஷ் 

மரைவர்கள் மற்றும் அதிகரரிகளுக்கு 1000 “ சுபர்தனர கெயந்தி உதவித்கதரரக” வைங்குதல், 

இந்த சிறப்பு ஆண்டில் ேரடிதனரடர தேரதரரக்ரக திறத்தல் மற்றும் 19 நரடுகளில் கூட்டு 

நிரனவு நடவடிக்ரககரள நடத்துதல் தபரன்ற குறிப்பிடத்தக்க முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டன. 

   

இந்த முக்கியமரன சந்தர்ப்பத்தில் இரு பிரதமர்களும் அந்தந்த நரடுகள்  கவளியிட்ட 

முத்திரரகரள கூட்டரக கவளியிட்டனர். இந்தியர பங்களரததரே “ ரமத்ரி திவரஸ்” என்று 

முரறயரக அங்கீகரித்த நரளன டிசம்பர் 6 ககரண்டரட இரு தரப்பினரும் ஒப்புக்ககரண்டனர். 

பங்களரததேில் (அசுகஞ்ச், பிரம்மன்பரியர) ஒரு தபரர்நினவு சின்னத்ரத அரமத்த பிரதமர் 

தேக் ஹசீனரவுக்கு பிரதமர் நன்றி கதரிவித்தரர்.பங்களரததேின் விடுதரல தபரருக்கு 

இந்திய வீரர்கள்.    

 

இரண்டு பிரதமர்களும் ரூப்பூர் மின் கவளிதயற்ற திட்டத்தின் கமரத்த 8 தபரில் ஐந்து 

கபரதிகளுக்கு அடிக்கல் நரட்டினர், 3 எல்ரலத் கதரப்பிகள் மற்றும் குதிபரியில் ரவீந்திர 

பவன் வசதிகரள திறந்து ரவத்தனர். மக்கள் இரைப்பிற்கு தமலும் மக்கரள வலுப்படுத்த, 

இரு தரப்பினரும் சமீபத்தில் புதுப்பிக்கப்பட்ட 1965 சிலரஹதி ஹஸ்திபரரி ரயில் இரைப்பில் 

நியூெல்ரபகுரி மற்றும் டரக்கர இரடதய பயைிகள் ரயிரல-மிதரலி எக்ஸ்பிரஸ் இயக்கவும் 



ஒப்புக்ககரண்டனர்.    

 

சுகரதரரத் துரறயில் ஒத்துரைப்ரப வலுப்படுத்தவும், பங்களரததேரல் சுட்டிக்கரட்டப்பட்ட 

ததரவகளின் அடிப்பரடயில், பங்களரததேக்கு 109 ஆயுள் ஆதரவு ஆம்புலன்ஸ்கரள 

பரிசளிப்பததரக இந்தியர அறிவித்தது. முதல் ஆம்புலன்ஸின் சரவிரய பிரதமர் தேக் 

ஹசீனரவிடம் பிரதமர் தமரடி வைங்கினரர். 102 லட்சம் தடுப்பூசிகரள வைங்கிய பிரதமர் 

தமரடிரய பரரரட்டிய பிரதமர் தேக் ஹசீனர, அதில் 32 லட்சம் பரிசரக பங்களரததஷ் 

மக்களுக்கு வைங்கினரர்.    

 

தபரைிவு தமலரண்ரம, வர்த்தகத் தீர்வு நடவடிக்ரககள், தமம்பரட்டு திட்டங்கள் மற்றும் இரு 

நரடுகளின் என்.சி.சி. ஆகியவற்றுக்கு இரடதயயரன கமரத்தமரக ஐந்து (5) புரிந்துைர்வு 

ஒப்பந்தங்கள் ரககயழுத்தரனது.   

 

ஒத்துரைப்பின் பகுதிகரள தகரடிட்டு கரட்டும் விரிவரன கூட்டு அறிக்ரக 

கவளியிடப்பட்டுள்ளது, இரத http://www.mea.gov.in/bilateral -documents.htm?dtl/33746/  

   

டரக்கர  

27 மரர்ச் 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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