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6 નિેમ્બર 2020 ના રોજ ભારત સરકારના એક્સટનનિ અિેસન લિલનસ્ટર ડો. એસ. જયશંકર અને ફિલિપાઇન્સના લિદેશ

િંત્રાિયના સલચિ શ્રી ટીયોડોરો િોકલસન જુ લનયર િચ્ચે ચોથી ભારત - ફિલિપાઇન્સ સંયુક્ત કલિશન િચ્યુનઅિ િીટીંગ
લવિપક્ષીય સહકાર બાબત યોજાઇ હતી.
2. પારસ્પફરક િહત્િના એિી બાબતો અંગે બંને પક્ષો િચ્ચે લિસ્તૃત ચચાન થઈ હતી. તેિણે ભારત ફિલિપાઇન્સના લવિપક્ષીય

સંબંધોિાં થયેિા તાજે તરના ઘટનાક્રિ ની સિીક્ષા કરી હતી અને લિસ્તૃત િિક ઉપર એકબીજાને સાંકળી શકાય તેિા
ભલિષ્યના રોડિેપ ઉપર પણ ચચાન કરી હતી. બંને પક્ષ તરિથી કોલિદ-૧૯ િહાિારી ને કારણે ખાસ કરીને સ્િાસ્્યના ક્ષેત્રિાં
ઉવભિેિ િુશ્કેિીઓ નો સક્ષિતા થી સાિનો કરિા િાટે એકબીજાના સહયોગ ને િધુ િજબૂત બનાિિા િાટે પોતાની
પ્રલતબવધતા વ્યક્ત કરી હતી.
3. બંને પક્ષ એ બાબતે સંિત થયા કે બંને દેશો િચ્ચે સંરક્ષણની બાબત અને િેરીટાઇિ સહકાર િધુ િજબૂત થાય તેિજ

ખાસ કરીને લિિીટરી ટ્રેનનગ અને લશક્ષણ તેિજ કેપેલસટી લબનડડગ અને લનયલિત રીતે યોજાતી પારસ્પફરક શુભેચ્છા
િુિાકાતો અને સંરક્ષણના સાધનો િેળિિા આ બાબતે બંને દેશો િચ્ચે સહકાર િધુ િજબૂત બને. તેઓ એ બાબતે સંિત
થયા કે આતંકિાદનો સાિનો કરિાના ક્ષેત્રિાં જે તે એજન્સીઓ િચ્ચે િાલહતીના આદાન-પ્રદાન અને ખાસ ટ્રેનનગ
જરૂફરયાતના સંદભનિાં સહયોગ િધુ સહયોગ આપિો.
4. બંને દેશના િાઇબ્રન્ટ આર્થથક લિકાસની શક્યતાઓ ધ્યાનિાં રાખીને બંને એ બાબતે સંિત થયા કે ટ્રેડ અને ઇન્િેસ્ટિેન્ટ ની
િીંક િાં િધારો કરિો. બંને પક્ષ એ બાબતે પણ સંિત થયા કે કૃલિ, સ્િાસ્્ય, િાિાનસ્યુફટકિ, ટુફરઝિ, એનર્જી, િાલહતી અને
કોમ્્યુટર ટેકનોિોજી તેિજ લિજ્ઞાન અને તકનીકી ના ક્ષેત્રિાં એકબીજાના સહકાર ને િજબૂત બનાિિા િાટે કાિ કરિું.
5. એક્સટનનિ અિેસન લિલનસ્ટરે ફિિીપાઇન્સ વિારા ભારતીય લિદ્યાથીઓને શેક્ષલણક તકો પૂરી પાડિાિાં આિે છે તેની
પ્રશંસા કરી હતી. તેિણે ફિિીપાઇન્સના લિકાસ અને કેપેલસટી લબડડીંગ િાટે ભારત વિારા સહયોગ આપિા એ બાબતનો
પણ પુનરુચ્ચાર કયો હતો. એક્સટનનિ અિેસન લિલનસ્ટર ફિલિલપનો લિદ્યાથીઓ, લનષ્ણાતો અને લશક્ષાલિદોને ભારતના

આઇટીઇસી અને ઇ-આઇટીઇસીટીનો િાભ િેિા જણાવ્યું હતું અને આઇઆઇટી સંસ્થાઓ વિારા આલશયાન લિદ્યાથીઓને
અપાતી ઈલન્ટગ્રેટેડ પીએચડી િેિોલશપ નો ઉપયોગ કરિા જણાવ્યું હતું.
6. બંને દેશોના નેતાઓ ના લિઝનની ફદશાિાં ભારત અને ફિલિપાઇન્સ િચ્ચે િધુ લિસ્તૃત અને પરસ્પર િાભદાયી સંબંધો
બને એ િાટે બંને પક્ષો તે બાબતે સહિત થયા કે ફરન્યુએબિ એનર્જી, સ્પેસ, સાયબર લસક્યુફરટી અને પરંપરાગત િેફડલસન
જે િા ઉભરતા ક્ષેત્રોિાં િધુ નજીકનો સહયોગ ની સંભાિનાઓને શોધિાિાં આિે.

7. બંને દેશો િચ્ચે ટ્રેડ, ઇન્િેસ્ટિેન્ટ, ટુરીઝિ અને સ્ટુડન્ટ એક્સચેન્જ િધારિા િાટે બંને પક્ષો એ બાબતે સંિત થયા કે
ભારત અને ફિિીપાઇન્સ િચ્ચે સરળ લિઝા ના ક્ષેત્ર િાટે કાિ કરિું.

8. સ્થાલનક અને આંતરરાષ્ટ્રીય િુદ્દાઓ બાબતે બંને પક્ષો એ બાબતે સંિત થયા કે બહુ પક્ષીય િોરિ કક્ષાએ િધુ નજીકથી
પરસ્પર સહકાર આપિો. એક્સટનનિ અિેસન લિલનસ્ટર અને સલચિ િોકસીન બંને એ ભારતના ઈન્ડો પેલસફિક ઓસન
ઈનીસીએટીિ અને ઈન્ડો -પેલસફિક ઉપરના આલશયાનના અલભગિ ને ધ્યાનિાં રાખીને આ લિસ્તારિાં પરસ્પર સુરક્ષા,
સિૃલવધ અને લિકાસ ને હાંસિ કરિા િાટે બહુ આયાિી ભાગીદારી િાટે પોતાની પ્રલતબવધતાનો પુનરોચ્ચાર કયો હતો.
ન્યુ ફદડહી
6 નિેમ્બર 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.

