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பிரதமர ்திரு நரரந்திர ரமோடி மற்றும் பின்லோந்து பிரதமர ்திருமிகு சன்னோ ம

ரின் ஆகிர ோர ்கோண ோலி உசச்ி மோநோடு ஒன்றற இன்று நடத்தினர.் இருதர

ப்பு உறவின் ஒடட்ுணமோத்த பரிமோ ம் குறித்தும் பரஸ்பர நலன் சோரந்்த பிரோ

ந்தி  மற்றும் சரவ்ரதச விஷ ங்கள் குறித்தும் இரு தறலவரக்ளும் விவோதித்

தனர.் 

 

ஜனநோ கம், சட்டத்தின் ஆட்சி, சமத்துவம், ரபசச்ு சுதந்திரம் மற்றும் மனித 

உரிறமகளுக்கோன மதிப்பு ஆகி வற்றின் அடிப்பறடயில் இந்தி ோ மற்றும் 

பின்லோந்து நோடுகள் பகிரந்்து ணகோள்ளும் ணநருங்கி  நட்புறறவ இரு தறலவ

ரக்ளும் குறிப்பிடட்னர.் பன்முகத்தன்றம, சட்டங்கள் அடிப்பறடயிலோன சர்

வரதச ஒழுங்கு, நீடித்த வளரச்ச்ி மற்றும் பருவநிறல மோற்றத்றத எதிரண்கோள்

ளுதலுக்கோன தங்களது உறுதிற  அவரக்ள் ணவளிப்படுத்தினர.் 

 

இரு நோடுகளுக்கிறடர  நிலவி வரும் உறவுகள் குறித்து ஆ ்வு ணச ்த தறல

வரக்ள், வரத்்தகம் மற்றும் முதலீடு, புதுறமகள், கல்வி, ணச ற்றக நு ் றி

வு, 

5ஜி/6ஜி மற்றும் குவோ ்டம் க ினியி ல் உள்ளிட்ட வளரந்்து வரும் ணதோழி

ல்நுடப்ங்கள் ஆகி வற்றில் கூடற்ட ரமலும் விரிவுபடுத்தவும், வலுவோக்கவும்

 விருப்பம் ணதரிவித்தனர.் 

 

தூ ்றம ோன மற்றும் பசுறம ணதோழில்நுடப்ங்களில் பின்லோந்தின் முன்ன

 ி பங்களிப்றப போரோட்டி  பிரதமர ்திரு ரமோடி, நீடித்த வளரச்ச்ிக்கோன இந்

தி ோவின் நடவடிக்றககளில் கூடட்ு ரசரவ்தற்கு பின்லோந்து நிறுவனங்களுக்

கு உள்ள வோ ்ப்புகள் குறித்து ரபசினோர.் புதுப்பிக்கத்தக்க மற்றும் உயிரி எரி

சக்தி, நிறலத்தன்றம, கல்வி–

ணதோழில்நுடப்ம், மருந்துகள் மற்றும் டிஜிடட்ல் ம மோக்கல் ஆகி  துறறகளி

ல் ரமம்பட்ட கூடட்ுக்கோன ஆரலோசறனற  பிரதமர ்வழங்கினோர.் 

 

இந்தி –

ஐரரோப்பி  யூனி ன் கூடட்ு, ஆரக்்டிக் பகுதியில் ஒத்துறழப்பு, உலகவரத்்தக 

அறமப்பு மற்றும் ஐநோ சீரத்ிருத்தங்கள் குறித்த பிரோந்தி  மற்றும் சரவ்ரதச 



விஷ ங்கள் குறிதத்ு தறலவரக்ள் தங்களது கருத்துகறள பரிமோறிக்ணகோ ்

டனர.் ஆப்பிரிக்கோவில் வளரச்ச்ி நடவடிக்றககறள ரமற்ணகோள்வதில் இந்தி

 ோ மற்றும் பின்லோந்து நோடுகளின் கூடட்ு மு ற்சிக்கு நிலவும் சோத்தி க்கூ

றுகறள இருதரப்பும் குறிப்பிட்டன. 

 

சரவ்ரதச சூரி  சக்தி கூட்ட ியிலும், ரபரிடர ்எதிரப்்பு உள்கடட்றமப்புக்கோ

ன கூட்ட ியிலும் இற யுமோறு பின்லோந்துக்கு பிரதமர ்திரு ரமோடி அறழ

ப்பு விடுத்தோர.் 

 

ணகோவிட்-

19 நிறலறம குறிதத்ும், இரு நோடுகளின் தடுப்பு மருந்து வழங்கல் நடவடிக்

றககள் குறித்தும் விவோதித்த இரு தறலவரக்ளும், அறனத்துநோடுகளுக்கும் 

விறரவோகவும், குறறந்த விறலயிலும் தடுப்பு மருந்து கிறடக்க ணச ்வதற்

கோன சரவ்ரதச மு ற்சிகளின் முக்கி த்துவத்றத வலியுறுத்தினர.் 

 

ரபோரர்டோவில் நறடணபறவுள்ள இந்தி –

ஐரரோப்பி  யூனி ன் தறலவரக்ள் கூட்டம் மற்றும் இந்தி –

ரநோரட்ிக் உசச்ி மோநோடு ஆகி வற்றில் சந்திக்க ஆவலோக இருப்பதோக இரு த

றலவரக்ளும் ணதரிவித்தனர.் 

 

நியூ டெல்லி 
மார்ச் 16, 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. 


