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17 வது இந்தியா- வியட்நாம் கூட்டு ஆணையக் கூட்டம்  
 

ஆகஸ்ட் 25,2020 

 

 

இந்தியா- வியட்நாம் வர்த்தக, ப ாருளாதார, அறிவியல் மற்றும் பதாழிநுட்  

ஒத்துணழப்புக்கான கூட்டு ஆணையத்தின் 17 வது கூட்டம், இந்திய குடியரசின் 

பவளிவிகார அணமச்சர் டாக்டர்.ச.பெய்சங்கர் (இ.ஏ.எம்) மற்றும் அவரது மமன்ணம 

வியட்நாம் மசாசலிச குடியரசின் துணைப்  ிரதமரும் பவளியுறவு அணமச்சருமான 

திரு. ாம்  ின் மின் 2020 ஆகஸ்ட் 25 அன்று வீடிமயா மாநாடு  மூலம் நணடப ற்றது.  

 

2. இந்த சந்திப் ின்ம ாது, இருதரப் ினரும் இந்தியா-வியட்நாம் விாிவான மூமலா ாய 

கூட்டாண்ணமக்கான சமீ த்திய முன்மனற்றங்கணள மறு ஆய்வு பசய்தமதாடு, அவர்களின் 

 ரந்த அளவிலான ஈடு ாட்டின் எதிர்கால  ாணத குறித்தும் விவாதித்தனர். இரு 

நாடுகளுக்கிணடயிலான ப ாருளாதார மற்றும்  ாதுகாப்பு ஈடு ாட்டிற்கு புதிய 

மவகத்ணதச் மசர்க்கவும், சிவில் அணுசக்தி, விண்பவளி, கடல் அறிவியல் மற்றும்  திய 

பதாழில்நுட் ங்கள் ம ான்ற வளர்ந்து வரும்  குதிகளில் பநருக்கமான ஒத்துணழப்ண  

ஆராயவும் அவர்கள் ஒப்புக்பகாண்டனர்.  
 

3. இணைத் தணலவர்கள்  ரஸ் ர ஆர்வத்தின்  ிராந்திய மற்றும் சர்வமதச  ிரச்சிணனகள் 

குறித்த கருத்துக்கணளப்  ாிமாறிக்பகாண்டனர், குறிப் ாக Covid-19 பதாற்றுமநாய் 

பவடித்த சூழலில். இந்தியாவின் ப ாருளாதார மறுமலர்ச்சிக்கு அடிப் ணடயாக 

தன்னம் ிக்ணக மற்றும் மனிதணன ணமயமாகக் பகாண்ட உலகமாயமாக்கல் மூலம் 

 ின்னணடணவ மமம் டுத்துவதற்கான  ிரதமாின் ஆத்மனிர் ர்  ாரதத்தின்  ார்ணவணய 

பவளியுறவு அணமச்சகம் அடிமகாடிட்டுக் காட்டியது.இந்தியாவின் புதிய ப ாருளாதார 

திறன்கணளயும் மகாாிக்ணககணளயும்  யன் டுத்த வியட்நாணம பவளியுறவு அணமச்சர் 

அணழத்தார்.  
 

4. விணரவான தாக்கத் திட்டங்கள் ( கியூஐ ி) , ஐ.டி.இ.சி மற்றும் மின்-ஐ.டி.இ.சி 

முயற்சிகள்,  ி.எச்.டி ப ல்மலாஷிப், அத்துடன் வியட்நாமின் மீகாங் படல்டா 

 ிராந்தியத்தில் நீர்வள மமலாண்ணமத் திட்டங்கள், எஸ்.டி.ெிக்கள், டிெிட்டல் இணைப்பு 

மற்றும்  ாரம் ாிய  ாதுகாப்பு. வியட்நாமில் பசயல் டுத்துவதற்கான 12 QIP க்கள் 

இந்திய அரசாங்கத்தால் அங்கீகாிக்கப் ட்டுள்ளன, இதில் வியட்நாமின்  மீகாங் படல்டா 

 ிராந்தியத்தில் நீர்வள மமலாண்ணம 7 QIP க்கள் மற்றும் வியட்நாமில் கல்வி 

உள்கட்டணமப்பு கட்டுமானம் பதாடர் ான 5 QIPக்கள் உள்ளன.  



  

5 புதுதில்லியின் சுஷ்மா ஸ்வராஜ் பவளிநாட்டு மசணவ நிறுவனம் ( எஸ்.எஸ்.ஐ.எப்.எஸ் ) 

மற்றும் வியட்நாம் டிப்ளமடிக் அகாடமி, ஹமனாய் ஆகியவற்றுக்கு இணடமயயான 

ஒத்துணழப்பு மற்றும் மதசிய கடல்சார் அறக்கட்டணள,புதுதில்லி மற்றும் கடல் மற்றும் 

தீவுகளின் அறிவியல் ஆரய்ச்சி நிறுவனம், ஹமனாய் ஆகியவற்றுக்கு இணடமயயான 

புாிந்துைர்வு ஒப் ந்தத்தில் ணகபயழுத்திடப் ட்டது. கூட்டு ஆணையக்கூட்டத்தின் 

ஓரங்களில். 
   

6.  ல உலகளாவிய  ிராந்திய  ிரச்சிணனகள் குறித்த அவர்களின் வலுவான 

கருத்துக்களின் அடிப் ணடயில், இருதரப் ினரும் ஐ.நா  ாதுகாப்பு குழு  உட் ட  லதரப்பு 

மன்றங்களில் பநருக்கமாக ஒருங்கிணைக்க ஒப்புக்பகாண்டனர், அங்கு இந்தியாவும்-

வியட்நாமும் ஒமர மநரத்தில் 2021 இல் நிரந்தரமற்ற உறுப் ினராக  ைியாற்றும். 

அவர்களும் ஒப்புக்பகாண்டனர் ஆசியான் கட்டணமப் ின் கீழ் முக்கியமான  ிராந்திய 

மன்றங்களில் ஒத்துணழப்பு மற்றும் ஒருங்கிணைப்ண  அதிகாிக்க. இந்த ஆண்டு 

ஆசியானின் தணலவர்  தவிக்கு இந்தியாவின் முழு ஆதரணவயும் பவளிவிவகார 

அணமச்சகம் பவளிப் டுத்தியதுடன்,உலகம் மகாவிட்- 19  பதாற்றுமநாணய 

எதிர்பகாள்ளும் ஒரு ஆண்டில் வியட்நாம் ஆசியானுக்கு வழங்கிய மநர்மணறயான 

தணலணமணயப்  ாராட்டியது. 
 

7.  ிராந்தியத்தில் உள்ள அணனவருக்கும்  கிரப் ட்ட  ாதுகாப்பு,பசழிப்பு மற்றும் 

வளர்ச்சிணய அணடய இந்தியாவின் இந்மதா- சி ிக் ப ருங்கடல்கள் (ஐ ிஓஐ) மற்றும் 

இந்மதா- சி ிக் குறித்த ஆசியானின் அவுட்லுக் ஆகியவற்றுக்கு ஏற்  இந்தியாவும் 

வியட்நாமும் தங்கள் இருதரப்பு ஒத்துணழப்ண  மமம் டுத்த ஒப்புக்பகாண்டன. 

ஐ ிஓஐயின் ஏழு தூண்களில் ஒன்றில் ஒத்துணழக்க இந்தியா வியட்நாணம அணழத்தது.  
 

 

 

நியூ படல்லி  

ஆகஸ்ட்  25, 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. 


