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வெளிெிெகார அமைச்சரும்  ஐக்கிய அரபு அைீரகத்தின் வெளியுறவு 

அமைச்சரும் இமைந்து நடத்திய 13 ெது இந்தியா-ஐக்கிய அைீரகம் 

ஜே.சி.எம். 

ஆகஸ்ட் 17,2020 

 

ெர்த்தக வ ாருளாதார ைற்றும் வதாழில்நுட்  ஒத்துமழப்பு வதாடர் ான இந்திய-ஐக்கிய 

அரபு எைிஜரட்ஸ் கூட்டுக்கூட்டத்தின் 13 ெது அைர்வு 17 ஆகஸ்ட் 2020 அன்று 

கிட்டத்தட்ட நமடவ ற்றது.இந்த கூட்டத்திற்கு அெரது ஜைன்மை இந்திய வெளிெிெகார 

அமைச்சர் டாக்டர். சுப் ிரைைியம் வேய்சங்கர் ைற்றும் ஐக்கிய அரபு எைிஜரட்ஸின் 

வெளியுறவு ைற்றும் சர்ெஜதச ஒத்துமழப்பு அமைச்சர் அெரது ைாட்சிமை ஜேக் 

அப்துல்லாஹ்  ின் சயித் அல் நஹ்யான்.  

 

13 ஆகஸ்ட் 2020 அன்று , மூத்த அதிகாாிகள் கூட்டமும் (SOM) கிட்டத்தட்ட்ட அெரது 

ஜைன்மை சஞ்சய்  ாட்டச்சர்யா, வசயலாளர் (தூதரகம்,  ாஸ்ஜ ார்ட் ைற்றும் ெிசா ைற்றும் 

வெளிநாட்டு இந்திய ெிெகாரங்கள்) இந்திய வெளியுறவு அமைச்சகம் ைற்றும் அெரது 

ைாட்சிமை அப்துல் நாசர் அல் ோலி, வ ாருளாதார ைற்றும் ெர்த்தக ெிெகாரங்கள் உதெி 

அமைச்சர்,வெளியுறவு அமைச்சகம் ைற்றும் ஐக்கிய அரபு எைிஜரட்ஸின் சர்ெஜதச 

ஒத்துமழப்பு.  

 

JCM ைற்றும் SOM க்கான தயாாிப் ில், இந்தியா ைற்றும் ஐக்கிய அரபு அைீரகத்திலிருந்து 5 

துமைக்குழுக்களின் உறுப் ினர்கள் வைய்நிகர் கூட்டங்கள்,  கண்ஜைாட்டம் ைற்றும் 

உயர் ைட்ட  ாிைாற்றங்கள்; வ ாருளாதார,ெர்த்தக ைற்றும் முதலீட்டு ஒத்துமழப்பு; ைற்றும் 

கல்ெி,கலாச்சாரம் ைற்றும் இமளஞர் ஒத்துமழப்பு ஆகஸ்ட் 10 ைற்றும் 11, 2020 ஜததிகளில் 

நமடவ ற்றது. 

 

இரு மூஜலா ாயப்  ங்காளிகளுக்கிமடயில் ெலுொன இரு தரப்பு உறவுகமள 

 ிரதி லிக்கும் ெமகயில், நட்பு, வெளிப் மடயான ைற்றும் ஆக்கப்பூர்ெைான  

சூழ்நிமலயில்  ரந்த அளெிலான ெிொதங்கள் நடத்தப் ட்டன.       

 

இரு நாடுகளுக்கும் இமடயிலான வநருங்கிய அரசியல் உறவுகமளக் குறிப் ிட்டு, இரு 

தரப் ினரும் ெிாிொன மூஜலா ாய  ங்காளித்துெத்தின் கீழ்  ரஸ் ர நலனுக்காக 

 ல்ஜெறு  குதிகளில் இரு தரப்பு உறவுகளில் ஜெகத்மத அதிகாிப் து குறித்து திருப்தி 

வதாிெித்தனர்.நடந்து வகாண்டிருக்கும்  குதிகளில் ஒத்துமழப்ம  ெலுப் டுத்தவும், ைாறி 

ெரும் காலங்கமள  ிரதி லிக்கும் புதிய  குதிகளில் ஒத்துமழப்ம  ஆராயவும் அெர்கள் 

ஒப்புக்வகாண்டனர்.  



 

இந்த சூழலில், Covid-19 வதாற்றுஜநாய்க்கு  எதிரான ஜ ாராட்டத்தில் கடந்த சில 

ைாதங்களில் இரு தரப் ினரும் வநருங்கிய ஒத்துமழப்ம  ெரஜெற்றனர் ைற்றும் இரு 

நாடுகளுக்கும் வதாற்றுஜநாயின் வ ாருளாதார ,ைற்றும் சமூக தாக்கத்மத ஈடுகட்ட ஒரு 

மூஜலா ாயம்  ற்றி ெிொதித்தனர்.  

 

ஒப் ந்தங்களின் ெிாிொன கட்டமைப் ின் மூலம்  ன்முக இருதரப்பு ஒத்துமழப்ம  

வதாடர்ந்து ெழிநடத்தி ஊக்குெிக்கும் நிறுென ெழிமுமறகளின் முன்ஜனற்றத்மத இரு 

அமைச்சர்களும் திருப்தியுடன் குறிப் ிட்டனர்.  

 

இருதரப் ினரும் தங்கள் சுற்றுபுறம் ைற்றும் ஐக்கிய நாடுகள் சம  ைற்றும்  ிற  லதரப்பு 

அரங்குகளில் ஒத்துமழப்பு  வதாடர் ான  ிராந்திய  ிரச்சிமனகள் குறித்தும் 

ெிொதித்தனர்.  

 

இரு நாடுகளுக்கும் இமடஜய ெளந்துெரும் ெர்த்தகம், வ ாருளாதார ைற்றும் முதலீட்டு 

ஒத்துமழப்பு குறித்து இருதரப் ினரும் நம் ிக்மக வதாிெித்தனர். தளொடங்கள்,உைவு 

பூங்காக்கள், வநடுஞ்சாமலகள், துமறமுகங்கள்,ெிைான நிமலயங்கள், புதிப் ிக்கத்தக்க 

எாிசக்தி ைற்றும்  ாதுகாப்பு உள்ளிட்ட உள்கட்டமைப்பு ஜ ான்ற இந்திய 

வ ாருளாதாரத்தின் முக்கிய துமறகளில் ஐக்கிய அரபு எைிஜரட்ஸிலிருந்து இந்திய 

முதலீடுகமள இந்திய தரப்பு அமழத்தது. ஐக்கிய அரபு எைிஜரட் தரப்பு இந்திய 

வெளிநாட்டினர் சமூகம் வசய்த குறிப் ிடத்தக்க  ங்களிப்புகளுக்கு  ாராட்டுகமள 

வதாிெித்தஜதாடு, எாிசக்தி ைற்றும் உைவு  ாதுகாப் ில் உள்ள வதாடர்புகமள ஜைலும் 

ெலுப் டுத்த ெிருப் ம் வதாிெித்தது.  

 

2021 ஆம் ஆண்டில் அபுதா ியில் நமடவ றும் இந்தியா-ஐக்கிய அரபு அைீரக கூட்டு 

ஆமையக் கூட்டத்தின் அடுத்த அைர்மெ நடத்த இருதரப் ினரும் ஒப்புக்வகாண்டனர். 

கூட்டத்தின் குறிப் ிட்ட ஜததிகள் இராேதந்திர ஜசனல்கள் மூலம் இரு தரப் ினரால் 

இறுதி வசய்யப் டும்.  

  

நியூ வடல்லி  

ஆகஸ்ட்  17, 2020 

 

 

 

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. 

 

 


