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ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಹಕಾರ ಕುರಿತು 4ನೀ ಭಾರತ - ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ  ಜಂಟಿ ಆಯೀಗ 

ನವಂಬರ್ 06, 2020 

 

ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಹಕಾರ ಕುರಿತು ಭಾರತ-ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ  ಜಂಟಿ ಆಯೀಗದ 4ನೀ ಸಭೆ, ಭಾರತದ ಗಣರಾಜಯಕ್ಕೆ ವಿದೀಶಾಂಗ 

ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳ ಸಚಿವ್ (ಇಎಎಂ) ಮತುು ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ  ಗಣರಾಜಯದ ವಿದೀಶಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆಯ 

ಕಾಯಯದರ್ಶಯ ರ್ಶರೀ ಟಿಯಡೊರೊ ಲೊಕ್ಸ್ನ್ಸ ಜೊನಿಯರ್ ಸಹ-ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲಿಿ 06 ನವಂಬರ್ 2020 ರಂದು 

ನಡಯಿತು. 

 

2. ಪರಸಪರ ಪ್ಾರಮುಖ್ಯತೆಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡೊ ಕಡಯವ್ರು ಸಮಗರ ಚರ್ಚಯ ನಡಸಿದರು. ಅವ್ರು ಭಾರತ-

ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ  ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧ್ಗಳಲಿಿನ ಇತ್ುೀಚಿನ ಬೆಳವ್ಣಿಗ್ಗಗಳನುು ಪರಿರ್ಶೀಲಿಸಿದರು ಹಾಗೊ ಅವ್ರ ವ್ಾಯಪಕವ್ಾದ 

ಕಾಯಯದ ಭವಿಷಯದ ಪಥವ್ನುು ಚಚಿಯಸಿದರು. ಸಹ-ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲಿಿ ಹಂಚಿಕ್ಕಯ ಸವ್ಾಲುಗಳ ವಿರುದಧ ವಿಶೀಷವ್ಾಗಿ 

ಆರೊೀಗಯ ಕ್ಷೀತರದಲಿಿ COVID-19 ಸಾಂಕಾರಮಿಕ ರೊೀಗವ್ನುು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಹಕಾರವ್ನುು ಬಲಪಡಿಸುವ್ ತಮಮ 

ಬದಧತೆಯನುು ಪುನರುಚಚರಿಸಿದ್ಾಾರ. 

 

3. ಸಹ-ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲಿಿ ಎರಡು ದೀಶಗಳ ನಡುವ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಯ ಮತುು ಕಡಲ ಸಹಕಾರವ್ನುು ವಿಶೀಷವ್ಾಗಿ 

ಮಿಲಿಟರಿ ತರಬೆೀತ್ ಮತುು ರ್ಶಕ್ಷಣ, ಸಾಮಥಯಯ ವ್ೃದ್ವಧ, ನಿಯಮಿತ ಸದ್ಾಾವ್ನ ಭೆೀಟಿಗಳು ಮತುು ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧ್ನಗಳ 

ಸಂಗರಹದಲಿಿ ಮತುಷುು ಬಲಪಡಿಸಲು ಒಪ್ಪಪಕ್ಕೊಂಡರು. ಸಂಬಂಧ್ಪಟು ಏಜೆನಿ್ಗಳ ನಡುವ ಮಾಹಿತ್ ವಿನಿಮಯ 

ಮತುು ವಿಶೀಷ ತರಬೆೀತ್ ಅಗತಯಗಳ ವಿಷಯದಲಿಿ ಬೆಂಬಲದೊಂದ್ವಗ್ಗ ಭಯೀತ್ಾಪದನ ನಿಗರಹ ಕ್ಷೀತರದಲಿಿ 

ಸಹಕಾರವ್ನುು ಹೆಚಿಚಸಲು ಅವ್ರು ಒಪ್ಪಪಕ್ಕೊಂಡರು. 

 

4. ಎರಡೊ ದೀಶಗಳ ರೊೀಮಾಂಚಕ ಆರ್ಥಯಕ ಭವಿಷಯದ ಬೆಳಕ್ಸನಲಿಿ, ಸಹ-ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವ್ಾಯಪ್ಾರ ಮತುು ಹೊಡಿಕ್ಕ 

ಸಂಪಕಯಗಳನುು ವಿಸುರಿಸಲು ಒಪ್ಪಪದರು. ಕೃಷಿ, ಆರೊೀಗಯ ಮತುು ಔಷಧ್ಗಳು, ಪರವ್ಾಸೊೀದಯಮ, ಇಂಧ್ನ, ಐಸಿಟಿ ಮತುು 

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತುು ತಂತರಜ್ಞಾನದಲಿಿ ಸಹಕಾರವ್ನುು ಬಲಪಡಿಸುವ್ ನಿಟಿುನಲಿಿ ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡಲು ಎರಡೊ ಕಡಯವ್ರು 

ಒಪ್ಪಪದರು. 

 

5. ಭಾರತ್ೀಯ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯಗಳಿಗ್ಗ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ  ಒದಗಿಸಿದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವ್ಕಾಶಗಳನುು ವಿದೀಶಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳ ಸಚಿವ್ರು 

ಪರಶಂಸಿಸಿದರು. ಅವ್ರು ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ  ಗ್ಗ ಭಾರತದ ಅಭಿವ್ೃದ್ವಧ ಮತುು ಸಾಮಥಯಯವ್ನುು ಹೆಚಿಚಸುವ್ ಸಹಾಯವ್ನುು 

ಪುನರುಚಚರಿಸಿದರು. ಐಎಟಿಇಸಿ ಮತುು ಇ-ಐಟಿಇಸಿ ಉಪಕರಮಗಳನುು ಪಡಯಲು ಫಿಲಿಪ್ಪನೊೀ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯಗಳು, 

ವಿದ್ಾಿಂಸರು ಮತುು ರ್ಶಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರನುು ವಿದೀಶಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳ ಸಚಿವ್ರು ಆಹಾಿನಿಸಿದರು ಹಾಗೊ ಐಐಟಿಗಳಲಿಿ 

ಏಷಿಯಾನ್ಸ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯಗಳಿಗ್ಗ ನಿೀಡಲಾಗುವ್ ಸಮಗರ ಪ್ಪಎಚ್ ಡಿ ಫೆಲೊೀರ್ಶಪ್ ಗಳನುು ಬಳಸಿಕ್ಕೊಳುುತುದ. 

 

6. ಭಾರತ ಮತುು ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ  ನಡುವಿನ ಹೆಚುಚ ವಿಸಾುರವ್ಾದ ಮತುು ಪರಸಪರ ಲಾಭದ್ಾಯಕ ಸಂಬಂಧ್ಕಾೆಗಿ ಎರಡು 



ದೀಶಗಳ ನಾಯಕರ ದೃಷಿುಗ್ಗ ಅನುಗುಣವ್ಾಗಿ, ಸಹ- ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲಿಿ ಉದಯೀನುಮಖ್ ಪರದೀಶಗಳಾದ 

ನವಿೀಕರಿಸಬಹುದ್ಾದ ಇಂಧ್ನ, ಬಾಹಾಯಕಾಶ, ಸೈಬರ್ ಭದರತೆ ಮತುು ಸಾಂಪರದ್ಾಯಿಕ .ಷಧಿಗಳಲಿಿ ಹತ್ುರದ 

ಸಹಕಾರವ್ನುು ಅನಿೀಷಿಸಲು ಒಪ್ಪಪದರು. 

 

7. ಎರಡು ದೀಶಗಳ ನಡುವ ವ್ಾಯಪ್ಾರ, ಹೊಡಿಕ್ಕ, ಪರವ್ಾಸೊೀದಯಮ ಮತುು ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯ ವಿನಿಮಯವ್ನುು ವಿಸುರಿಸಲು, 

ಭಾರತ ಮತುು ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ  ನಡುವಿನ ಸರಳಿೀಕೃತ ವಿೀಸಾ ಆಡಳಿತದತು ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡಲು ಎರಡೊ ಕಡಯವ್ರು 

ಒಪ್ಪಪದರು. 

 

8. ಪ್ಾರದೀರ್ಶಕ ಮತುು ಅಂತರರಾಷಿರೀಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಎರಡೊ ಪಕ್ಷಗಳು ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ವೀದ್ವಕ್ಕಗಳಲಿಿ ನಿಕಟವ್ಾಗಿ 

ಸಮನಿಯಗ್ಗೊಳಿಸಲು ಒಪ್ಪಪಕ್ಕೊಂಡಿವ. ಈ ಪರದೀಶದ ಎಲಿರಿಗೊ ಹಂಚಿಕ್ಕಯ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಸಮೃದ್ವಧ ಮತುು 

ಬೆಳವ್ಣಿಗ್ಗಯನುು ಸಾಧಿಸಲು ಭಾರತದ ಇಂಡೊೀ-ಪಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರಗಳ ಉಪಕರಮ (ಐಪ್ಪಒಐ) ಮತುು ಇಂಡೊೀ-

ಪಸಿಫಿಕ್ ಮೀಲಿನ ಏಷಿಯಾನ್ಸ ನ ಔಟ್ ಲುಕ್ ಗ್ಗ ಅನುಗುಣವ್ಾಗಿ ಬಹುಮುಖಿ ಸಹಭಾಗಿತಿಕ್ಕೆ ತಮಮ ಬದಧತೆಯನುು 

ವಿದೀಶಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳ ಸಚಿವ್ರು ಮತುು ಕಾಯಯದರ್ಶಯ ಲೊಕ್ಸ್ನ್ಸ ಪುನರುಚಚರಿಸಿದ್ಾಾರ. 

 

ನವ್ ದಹಲಿ 

ನವಂಬರ್ 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. 

 


