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வெளிெிெகார அமைச்சாின் பிலிப்மபன்ஸ் பயணம் (பிப்ரொி 

13-15, 2022) 

பிப்ரொி 15, 2022  

 

1. வெளிெிெகார அமைச்சர் டாக்டர். எஸ். வெய்சங்கர் 13-15 பிப்ரொி 2022 ெமர 

பிலிப்மபன்ஸுக்கு ெிெயம் வசய்தார். வெளிெிெகார அமைச்சராக (EAM) 

பிலிப்மபன்ஸுக்கு அெர் மைற்வகாண்ட முதல் பயணம் இதுொகும். 

 

2EAM தனது இமணயான H.E உடன் இருதரப்பு சந்திப்மப நடத்தியது. 

திமயாமடாமரா எல். ம ாக்சின் ெூனியர், பிலிப்மபன்ஸ் வெளியுறவுத்துமற 

வசய ாளர். 2020 நெம்பாில் வைய்நிகர் ெடிெில் இமணந்து தம மை தாங்கிய 

இருதரப்பு ஒத்துமைப்புக்கான கூட்டு ஆமணயத்தின் கூட்டத்திற்குப் பிறகு 

இருதரப்பு உறவுகளில் ஏற்பட்டுள்ள முன்மனற்றங்கமள இரு அமைச்சர்களும் 

ைதிப்பாய்வு வசய்தனர்.. இரு அமைச்சர்களும் பரஸ்பர ந ன் சார்ந்த பிராந்திய 

ைற்றும் சர்ெமதச ெிெகாரங்கள் குறித்து ஆைைான கருத்துக்கமளப் பாிைாறிக் 

வகாண்டனர். 

 

3. பரஸ்பர நன்மை பயக்கும் ஒத்துமைப்மப ஆைைாக்குெதற்கும், இரு நாடுகளின் 

தம மையின் பார்மெக்கு ஏற்ப பகிரப்பட்ட ந ன்களின் அடிப்பமடயில் புதிய 

பகுதிகளுக்கு ெிாிொக்கம் வசய்ெதற்கும் பங்களித்த இருதரப்பு உறவுகளின் 

சைீபத்திய மபாக்குகமள அமைச்சர்கள் ெரமெற்றனர். பயங்கரொத எதிர்ப்பு 

ைற்றும் பாதுகாப்பு ைற்றும் கடல்சார் பாதுகாப்பில் ஈடுபாட்மட ெலுப்படுத்துதல், 

தற்காப்பு திறன்கள் ைற்றும் ராணுெப் பயிற்சி ைற்றும் திறன் மைம்பாடு 

ஆகியெற்றில் மைலும் பணியாற்ற ஒப்புக்வகாண்டனர். 

 

4. மெகைாக ெளர்ந்து ெரும் சந்மதப் வபாருளாதாரங்கள் ைற்றும் ெிநிமயாகச் 

சங்கிலிகமள பல்ெமகப்படுத்துெதில் பங்குவபறும் ஆர்ெத்தின் அடிப்பமடயில் 

இரு நாடுகளுக்கு இமடமய உள்ள பூரணத்துெத்தின் வெளிச்சத்தில், ெிெசாயம், 

உள்கட்டமைப்பு மபான்ற பல்மெறு துமறகளில் வபாருளாதார ஒத்துமைப்மபயும் 

ெர்த்தகம் ைற்றும் முதலீட்டு இமணப்புகமளயும் மைலும் ெிாிவுபடுத்துெதற்கான 

முயற்சிகமள மைற்வகாள்ள ஒப்புக்வகாண்டனர். , உடல்ந ம் ைற்றும் ைருந்துகள், 

சுற்று ா, தகெல் வதாைில்நுட்பம் ைற்றும் அறிெியல் ஃபின்வடக், நீ ப் 

வபாருளாதாரம், புதுப்பிக்கத்தக்க எாிசக்தி, ெிண்வெளி, இமணயப் பாதுகாப்பு 

ைற்றும் பாரம்பாிய ைருத்துெம் மபான்ற ெளர்ந்து ெரும் துமறகளில் ஒத்துமைப்மப 

அதிகாிப்பதற்கான சைீபத்திய முயற்சிகள் திருப்திகரைாக இருப்பதாக அமைச்சர்கள் 



குறிப்பிட்டனர். 

 

5 இரு நாடுகளுக்கும் இமடமய ெணிகம், சுற்று ா ைற்றும் ைாணெர் பாிைாற்றத்மத 

ெிாிவுபடுத்த, இந்தியா ைற்றும் பிலிப்மபன்ஸ் இமடமய எளிமைப்படுத்தப்பட்ட 

ெிசா ஆட்சியின் அெசியத்மத இரு தரப்பினரும் ஒப்புக்வகாண்டனர். இந்திய 

ைருத்துெ ைாணெர்கமள பிலிப்மபன்ஸுக்கு முன்கூட்டிமய திரும்பப் வபறுெதற்கு 

ெசதியாக பிலிப்மபன்ஸ் அரசாங்கத்தின் கெனத்மதயும் ஈஏஎம் நாடியது.. 

 

6. இரு அமைச்சர்களும் ப தரப்பு ைன்றங்களில் வநருக்கைாக ஒருங்கிமணக்க 

ஒப்புக்வகாண்டனர் ைற்றும் இந்மதா-பசிபிக் பிராந்தியத்தில் உள்ள இரண்டு 

ெனநாயக நாடுகளின் ெளர்ச்சி அபி ாமைகள் ைற்றும் பகிர்ந்துவகாள்ளப்பட்ட 

முன்னுாிமைகமள எளிதாக்கும் பன்முகக் கூட்டாண்மைக்கான தங்கள் ெலுொன 

உறுதிப்பாட்மட ைீண்டும் உறுதிப்படுத்தினர். 

 

7. ெருமகயின் மபாது, EAM ஆனது H.E உடன் வதாடர்பு வகாண்டது. Delfin 

Lorenzana, பாதுகாப்பு வசய ாளர், H.E. Carlos Domineguez III, நிதிச் வசய ாளர், 

எச்.இ. ெில்லியம் தர் மெளாண் வசய ாளர் ராணுெ ெிையங்கமள ெலுப்படுதுெது 

குறித்தும் , நிதி ைற்றும் மெளாண்மை துமறகளிலும்    

 

8. ைணி ாெில் உள்ள இந்திய சமூகத்தின் குறுக்கு பிாிெினருடன் EAM வதாடர்பு 

வகாண்டது. இரு நாட்டு ைக்களுக்கும் இமடமய நட்பு ைற்றும் நல்லுறமெ 

மைம்படுத்துெதில் அெர்களின் பங்மகப் பாராட்டிய அெர், இந்தியா ைற்றும் 

பிலிப்மபன்ஸ் ைக்களுக்கு இமடமய பா ைாக வதாடர்ந்து இருக்க மெண்டும் 

என்று ெலியுறுத்தினார். 

 

நியூ வடல்லி  

பிப்ரொி  15, 2022 

 

 

 

 

 

 

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. 

 
 

 


