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4 வது இந்தியா இருதரப்பு ஒத்துழைப்புக்கான பிலிப்ழபன்ஸ்  கூட்டு 

ஆழையம்  

நவம்பர் 06, 2020 

 

இருதரப்பு ஒத்துழைப்பு ததாடர்பான இந்தியா-பிலிப்ழபன்ஸ் கூட்டு ஆழையத்தின் 4 வது 

கூட்டம் , இந்திய தவளியுறவு அழைச்சர் ( ஈ.ஏ.எம்) டாக்டர் எஸ். தெய்சங்கர் ைற்றும் குடியரசு 

தவளியுறவுத் துழற தசயலாளர் திரு. தியடடாடரா டலாக்சின் ெூனியர் பிலிப்ழபன்ஸ் , 

கிட்டத்தட்ட 6 அன்று நழடதபற்றது.     

 

2 இருதரபினரும் பரஸ்பர முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பல்டவறு விஷயங்களில் விாிவான 

கலந்துழரயாடல்கழள நடத்தினர். இந்தியா- பிலிப்ழபன்ஸ் இருதரப்பு உறவுகளின் சைீபத்திய 

முன்டனற்றங்கழள அவர்கள் ைதிப்பாய்வு தசய்தடதாடு, அவர்களின் பரந்த அளவிலான 

ஈடுபாட்டின் எதிர்காலப் பாழதழயயும் விவாதித்தனர். Covid-19 ததாற்றுடநாழய நிவர்த்தி 

தசய்வதற்காக, குறிப்பாக சுகாதாரத் துழறயில், பகிரப்பட்ட சவால்களுக்கு எதிரான 

ஒத்துழைப்ழப வலுப்படுத்துவதற்கான உறுதிபாட்ழட இழைத்தழலவர்கள் ைீண்டும் 

உறுதிப்படுத்தினர்.       

 

3. இரு நாடுகளுக்கிழடயில் பாதுகாப்பு ஈடுபாடு ைற்றும் கடல் ஒத்துழைப்ழப டைலும் வலுபடுத்த 

இழைத்தழலவர்கள் ஒப்புக்தகாண்டனர், குறிப்பாக இராணுவப் பயிற்சி ைற்றும் கல்வி, திறன் 

டைம்பாடு, வைக்கைான நல்ல விருப்ப வருழககள் ைற்றும் பாதுகாப்பு உபகரைங்கள் தகாள்முதல். 

சம்பந்தப்பட்ட ஏதென்சிகளுக்கு இழடயிலான தகவல் பாிைாற்றம் ைற்றும் சிறப்பு பயிற்சி 

டதழவகளின் அடிப்பழடயில் ஆதரவுடன் பயங்கரவாத எதிர்ப்பு பகுதியில் ஒத்துழைப்ழப 

டைம்படுத்த அவர்கள் ஒப்புக்தகாண்டனர்.     

 

4 இரு நாடுகளுக்கும் துடிப்பான தபாருளாதார வாய்புகளின் தவளிச்சத்தில், வர்த்தக ைற்றும் 

முதலீட்டு இழைப்புகழள விாிவுபடுத்துவதற்கு இழைத்தழலவர்கள் ஒப்புக்தகாண்டனர். 

டவளாண்ழை, சுகாதாரம் ைற்றும் ைருந்துகள், சுற்றுலா, எாிசக்தி, தகவல்ததாைில்நுட்பம் ைற்றும் 

அறிவியல் ைற்றும் ததாைில்நுட்பம் ஆகியவற்றில் ஒத்துழைப்ழப  வலுப்படுத்துவதற்கு 

இருதரப்பினரும் ஒப்புக் தகாண்டனர்.   

 

5 இந்திய ைாைவர்களுக்கு பிலிப்ழபன்ஸ் வைங்கிய கல்வி வாய்ப்புகழள ஈ.ஏ.எம் பாராட்டியது. 

பிலிப்ழபன்ஸ்ஸுக்கு இந்தியாவின் வளர்ச்சி ைற்றும் திறன் டைம்பாட்டு உதவிகழளயும் அவர் 

ைீண்டும் உறுதிப்படுத்தினார். ஐ.இ.இ.சி ைற்றும் இ- ஐ.டி.இ.சி முன்முயற்சிகழளப் தபற 



பிலிப்ழபன்ஸ் ைாைவர்கள், அறிஞர்கள் ைற்றும் கல்வியாளர்கழள ஈ.ஏ.எம் அழைத்தது, டைலும் 

ஐ.ஐ.டி.களில் ஆசியான் ைாைவர்களுக்கு வைங்கப்படும் ஒருங்கிழைந்த பி.எச்.டி. 

தபல்டலாஷிப்கழளப்  பயன்படுத்திக் தகாள்ளுங்கள்    

 

6 இந்தியாவிற்கும் பிலிப்ழபன்ஸ்ஸுக்கும் இழடயில் ைிகவும் விாிவான ைற்றும் பரஸ்பர நன்ழை 

பயக்கும் உறவுக்கான இரு நாடுகளின் தழலவர்களின் பார்ழவக்கு ஏற்ப, இழைத்தழலவர்கள் 

புதுபிக்கத்தக்க எாிசக்தி, விண்தவளி, இழைய பாதுகாப்பு ைற்றும் பாரம்பாிய ைருத்துவம் 

டபான்ற வளர்ந்து வரும் பகுதிகளில் தநருக்கைான ஒத்துழைப்ழப ஆராய ஒப்புக்தகாண்டனர்.    

 

7 இரு நாடுகளுக்கிழடயில் வர்த்தகம், முதலீடு, சுற்றுலா ைற்றும் ைாைவர் பாிைாற்றத்ழத 

விாிவுபடுத்துவதற்காக, இரு தரப்பினரும் இந்தியா ைற்றும் பிலிப்ழபன்ஸ் இழடடய 

எளிழைப்படுத்தபட்ட விசா ஆட்சிழய டநாக்கி தசயல்பட ஒப்புக் தகாண்டனர். 

 

8. பிராந்திய ைற்றும் சர்வடதச பிரச்சிழனகளில், இரு தரப்பினரும் பலதரப்பு அரங்குகளில் 

தநருக்கைாக ஒருங்கிழைக்க ஒப்புக்தகாண்டனர். பிராந்தியத்தில் உள்ள அனவருக்கும் 

பகிரப்பட்ட பாதுகாப்பு, தசைிப்பு ைற்றும் வளர்ச்சிழய அழடவதற்கு இந்தியாவின் இந்டதா-

பசிபிக் தபருங்கடல்கள் முயற்சி (ஐபிஓஐ) ைற்றும் இந்டதா-பசிபிக் குறித்த ஆசியானின் அவுட்லுக் 

ஆகியவற்றிக்கு இைங்க பன்முகக் கூட்டாண்ழைக்கான தங்கள் உறுதிப்பாட்ழட ஈ.ஏ.எம் ைற்றும் 

தசயலாளர் டலாக்சின் ைீண்டும் உறுதிப்படுத்தினர்.  

 

நியூ தடல்லி  

நவம்பர்  06, 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. 

 


