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ஐக்கிய இராச்சியம், இந்தியாவுக்கான வெளிநாட்டு, காமன்வெல்த் மற்றும் 

மமம்பாட்டு ெிெகாரங்களுக்கான மாநில வசயலாளர் Rt. Hon. வ ாமின்க் 

ராப் MP அெர்களின் இந்திய ெிஜயம் ( டிசம்பர் 14-17, 2020) 

டிசம்பர் 15, 2020 

 

1. ஐக்கிய இராச்சியத்தின் வெளியுறவு, காமன்வெல்த் மற்றும் மமம்பாட்டு ெிெகாரங்களுக்கான 

மாநில வசயலாளர் Rt. Hon. வ ாமின்க் ராப் MP 2020 டிசம்பர் 14-17 முதல் இந்தியாவுக்கு 

உத்திமயாகப்பூர்ெ ெிஜயம் மமற்வகாண்டுள்ளார். வபருந்வதாற்று வதா ங்கியது முதல் இருதரப்பு 

ஈடுபாட்டிற்காக இந்தியாவுக்கு ெிஜயம் வசய்த முதல் வெளியுறவு மந்திாி திரு. ராப்.  

 

2. வெளிெிெகார அமமச்சர்  ாக் ர் சுப்ரமண்யம் வஜய்சங்கர் 2020 டிசம்பர் 15 அன்று 

மைதராபாத் மாளிமகயில் ெருமக தந்த வெளியுறவு அமமச்சருக்கு ெிருந்தளித்தார். இங்கிலாந்து 

ஐமராப்பிய ஒன்றியத்திலிருந்து வெளிமயறிய சூழலிலும், மகாெிட் பாதிப்புக்குள்ளான உலகில் 

வபாிய புெிசார் அரசியல் மாற்றங்களாலும்,இரு அமமச்சர்களும் மகத்தான ொய்ப்புகமள 

அங்கீகாித்தனர் ெர்த்தகம் மற்றும் முதலீடுகள், இராணுெம் மற்றும் பாதுகாப்பு, சுகாதாரம், கல்ெி, 

ஆராய்ச்சி மற்றும் கண்டுபிடிப்பு, எாிசக்தி மற்றும் காலநிமல மாற்றம் மபான்ற பல்மெறு 

துமறகளில் அதிக ஒத்துமழப்புக்காக. இந்தியா-இங்கிலாந்து கூட் ாச்சிமய அடுத்த கட் த்திற்கு 

மமம்படுத்துெதற்கான லட்சிய, 360 டிகிாி சாமல ெமரப த்மத இறுதி வசய்ெதற்கு முன்னுாிமம 

அளிக்க அெர்கள் ஒப்புக்வகாண் னார். 2021 ஜனொியில் இங்கிலாந்தின் பிரதம மந்திாி 

இந்தியாெிற்கு ெருமக தரும் மபாது இந்த ெமரப ம் ஏற்றுக்வகாள்ளப்படும்  

 

3.இங்கிலாந்து னான இருதரப்பு ெர்த்தகம் க ந்த தசாப்தத்தில் 2019-20 ஆம் ஆண்டில் 15.48 

பில்லியன் அவமாிக்க  ாலர்கமள எட்டியுள்ளது. இருதரப்பு ெர்த்தகம் மற்றும் வபாருளாதார 

உறவுகளின் முழு திறமனயும் தட்டிக் மகட்க, இருதரப்பினரும் ஒரு ெர்த்தக ஒப்பந்தம் குறித்த 

ெிொதங்கமள ெிமரொகக் கண்காணிப்பதன் முக்கியத்துெத்மத உணர்ந்தனர், அத்து ன் இரு 

திமசகளிலும் மாணெர்கள் மற்றும் வதாழில் ெல்லுனர்களின் ெிமரொன இயக்கத்மத 

எளிதாக்கும் ஒரு ெிமரொன இ ம்வபயர்வு மற்றும் இயக்க கூட் ாண்மம ஒப்பந்தத்மத 

முடித்தனர். 

 

4. ாக் ர் எஸ். வஜய்சங்கர் மற்றும் திரு. ராப் ஆகிமயார் பரஸ்பர ஆர்ெத்தின் பல பிராந்திய 

மற்றும் உலகளாெிய பிரச்சிமனகள் குறித்து பல துருெ உலகங்களுக்கான தங்கள் பகிரப்பட்  

அர்பணிப்பு மற்றும் பல தரப்பு மீதான நம்பிக்மகமய மீண்டும் ெலியுறுத்துகின்றனர். இந்மதா-



பசிபிக் ஒத்துமழப்மப ெலுப்படுதுெதற்கான ெழிகமள அெர்கள் ஆராய்ந்தனர், பயங்கரொதம் 

மற்றும் தீெிரொத  தீெிரொதத்மத எதிர்வகாள்ெது மற்றும் மசபர்,க ல் மற்றும் ெிண்வெளி 

களங்களில் ெளர்ந்து ெரும் சொல்கமள எதிர்வகாள்ெது.    

 

5.திரு. ராப் சுற்றுசூழல், ென மற்றும் காலநிமல மாற்ற அமமச்சர், ஸ்ரீ பிரகாஷ் ஜெம கர் மற்றும் 

கல்ெி அமமச்சர் ஸ்ரீ ரமமஷ் மபாக்ாியால் ஆகிமயாமர வ ல்லியில் சந்திக்கவுள்ளார். தனது 

சுற்றுபயணத்தின் இராண் ாம் கட் த்தில், அெர் வபங்களூருக்கு ெருமக புாிொர், அங்கு அெர் 

கர்நா க முதல்ெமர 2020 டிசம்பர் 17 அன்று சந்திப்பார். 

 

நியூ வ ல்லி 

டிசம்பர்  15 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. 

 


