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இந் யா – னா எல்ைல வகாரங்கள் 
ெதாடரப்ான ஆேலாசைன மற் ம் 
ஒ ங் ைணப் க்கானச ்  ெசயல்பாட் ப் 
ெபா ைற ன்  16 வ  டட்ம். 

ஜ ைல 10,2020 

இந் யா – னா எல்ைல வகாரங்கள் ெதாடரப்ான 
ஆேலாசைன மற் ம் ஒ ங் ைணப் க்கானச ்ெசயல்பாட் ப் 
ெபா ைற ன்  16 வ  டட்ம்.(   WMCC)   10 ஜ ைல 2020 அன்  

நைடெபற்ற . இந் ய க் த ் தரப்  ெவளி வகார 

அைமச் ன் இைணச ் ெசயலாளர ் ( ழக்  ஆ யா) 
தைலைம ம்,, ன ெவளி ற  அைமசச்கத் ன் எல்ைல 
மற் ம் ெப ங்கடல் ைற இயக் னர ் ெஜனரல் னக் 

ற்  தைலைம தாங் னார.் 

2. 2020  ஆம் ஆண்  ஜ ன் 17  ஆம் ேத  இ  ெவளி ற  

அைமசச்ரக் க் ைட ல் எடட்ப்படட் உடன்ப க்ைக ம், 
ஜ ைல 5,  2020  அன்  ெதாைலேப  உைரயாட ன் ேபா  
இரண்  றப் ப் ர நி கள் (எஸ்ஆரக்ள்) இைடேயயான 

ஒப்பநத்தை்த ம் இ  தரப் ன ம் நின  ரந்த்னர.் இ  
தரப்  ஒப்பநத்ங்கள் மற் ம் ெந ைறக க்  இணங்க 
எல்ைலப் ப களில் அைம  மற் ம் அைம ைய 

ைமயாக டெ்ட ப்பதற்காக இ  தரப் ன ம் 
உண்ைமயானக் கட் பாட் க்ேகா  (எல் ஏ  ) மற் ம் 

இந் யா – னா எல்ைலப்ப களில் இ ந் ப் பைடகைள 
ற் மாக ெவளிேயற் வைத உ  ெசய்வாரக்ள் 

என்பைத ண் ம் உ ப்ப த் ய .இ தரப்  உற களின் 



ஒட் ெமாதத் வளரச் ் க்  எல்ைலப் ப களில் நீ தத் 
அைம  மற் ம் அைம ைய ேப வ  அவ யம் 
என்பைத ம் அவரக்ள் ஒப் க்ெகாண்டனர.் 

3.இந் யா – னா எல்ைலப் ப களில் ேமற் த ் ைற ல் LAC 
உடன் பணிநீக்கம் ெசய்யப்ப வ ல் ஏற்பட் ள்ள 

ன்ேனற்றம் உடப்ட நிைலைமகைள அவரக்ள் ஆய்  
ேமற்ெகாண்டனர.் தத் தளப க க் ைடேய எடட்ப்படட் 

ரிதல்கைள இ  தரப் ன ம் உண்ைமயாகச ் ெசயல்ப தத் 
ேவண் ய  அவ யம் என்  அவரக்ள் ஒப் க்ெகாண்டனர.் 
இரண்  எஸ்ஆரக்ள் ஒப் கெ்காண்டப , தத் தளப கள் 

ைர ல்  ேமல க நடவ க்ைகப்பற்  வா ப்பாரக்ள். 
இதனால் ைமயான பணிநீக்கம் மற் ம் ரிவாக்கதை்தச ்
சரியான ேநரத் ல் உ  ெசய்வாரக்ள். 

4.  நிைலைமைய ன் ட் ேயத ் ரப்்பைத உ  
ெசய்வதற்காக, இராஜதந் ரமற் ம் இரா வ மடட்த் ல் 

நடந்  ெகாண் க் ம், தகவல் ெதாடர் கைளப் பராமரிகக் 

இ  தரப் ன ேம ஒப் க்ெகாண்டனர.் இநத் ழ்நிைல ல் 

அவரக்ள் எ ரக்ாலத் ல் WMCC இன் மற்ெறா  டட்தை்த 

நடதத் ஒப் க்ெகாண்டனர.்  

 

 ெடல் , 

ஜ ைல 10, 2020.  

 

 


