4th India – Philippines Joint Commission on Bilateral
Cooperation
November 06, 2020
ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം സംബന്ധിച്ച് 4 മത് ഇന്ത്യ -ഫിലിപൈൻസ് ജ ോയിന്റ്
കമ്മീഷൻ
നവംബർ 06, 2020
ഇന്ത്യയ ം ഫിലിപൈൻസ ം തമ്മില ള്ള ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം സംബന്ധിച്ച 2020
നവംബർ 6 ന വിർച്വൽ രീതിയിൽ നടന്ന, ജ ോയിന്റ് കമ്മീഷന്ററെ
4 മത്
സജമ്മളനത്തിൽ,
ഇന്ത്യൻ
വിജേശകോരയമന്ത്ന്ത്ി
ജ ോ.
എസ്
യശങ്കെ ം
ഫിലിപൈൻസ് െിപ്പബ്ലിക് ജഫോെിൻ
ൂനിയർ റസന്ത്കട്ടെി ന്ത്ശീ.ടിജയോജ ോറെോ
ജലോക്സിൻ എന്നിവർ സംയ ക്തമോയി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
2. ഇര വിഭോഗങ്ങൾക് ം ന്ത്ൈോധ്ോനയമ ള്ള ധ്ോരോളം വിഷയങ്ങളിൽ സമന്ത്ഗമോയ
ച്ർച്ചകൾ നടന്ന . ഇന്ത്യയ ം ഫിലിപൈൻസ ം തമ്മില ള്ള ബന്ധത്തിൽ അട ത്തിറട
നടന്ന
വികസനങ്ങറള
അവർ
അവജലോകനം
റച്യ്യുകയ ം
വിശേമോയ
ഇടറൈടല കൾക്ോയ ള്ള ഭോവി ൈദ്ധതികൾ ച്ർച്ച നടത്ത കയ ം റച്യ്ത .
ൈരസ്ൈരം ൈരിഗണിക്റപ്പട്ട റവലലുവിളികളിൽ, ന്ത്ൈജതയകിച്ച് ജകോവിഡ് -19
ൈകർച്ചവയോധ്ിമൂലം
ആജരോഗയ
ജമഖലയിൽ
ജനരിട്ടുറകോണ്ടിരിക് ന്ന
റവലലുവിളികൾ ൈരിഹരിക് ന്നതിനോയി തങ്ങളുറട ശക്തമോയ സഹകരണം
അധ്യക്ഷന്മോർ ഉെപ്പു നൽകി.
3. ന്ത്ൈതിജരോധ് ഇടറൈടല കൾ നോവിക ജമഖല എന്നിവയിൽ പസനിക
ൈരിശീലനവ ം
വിേയോഭയോസവ ം
കോരയജശഷിവികസനവ ം
സ്ഥിരമോയ
ജക്ഷമസന്ദർശനങ്ങളും കൂടോറത ന്ത്ൈതിജരോധ് ഉൈകരണങ്ങളുറട ജശഖരവ ം
ഉൾപ്പറട ഇര രോ യങ്ങളും തമ്മില ള്ള ൈങ്കോളിത്തം കൂട തൽ ശക്തിറപ്പട ത്തോന ം
അവർ സമ്മതിച്ചു. ഉത്തരവോേിതവറപ്പട്ട ഏ ൻസികൾ മ ജഖറന വിവരങ്ങൾ
ൈങ്ക വയ്ച്ചും ആവശയോന സരണമ ള്ള ന്ത്ൈജതയക ൈരിശീലനങ്ങളിൽ ൈിന്ത് ണ
നൽകിയ ം തീന്ത്വവോേ വിര ദ്ധ ന്ത്ൈവർത്തങ്ങളിൽ സഹകരിക് ന്നതിന ം അവർ
സമ്മതിച്ചു.
4.
ഇര
രോ യങ്ങളിറലയ ം
ന്ത്കിയോത്മകമോയ
സോമ്പത്തിക
അവസ്ഥകൾ
കണക്ിറലട ത്ത റകോണ്ട്
,
വയവസോയം
,നിജക്ഷൈ
ബന്ധങ്ങൾ
എന്നിവ
വികസിപ്പിക് ന്നതിന ം അധ്യക്ഷന്മോർ സമ്മതിച്ചു. കോർഷികം, ആജരോഗയം,
ഫോർമസയൂട്ടിക്ൽസ്, ടൂെിസം, ഊർ ം, ഐ സി ടി കൂടോറത ശോസ്ന്ത്ത സോജങ്കതിക
ജമഖലകൾ
എന്നിവയിറല
ന്ത്ൈവർത്തനങ്ങൾ
ശക്തിറപ്പട ത്ത ന്നതിന്റ
ഇര
വിഭോഗങ്ങളും അന കൂലിച്ചു.
5. ഫിലിപൈൻസിൽ ഇന്ത്യൻ വിേയോർത്ഥികൾക്് നൽക ന്ന ൈഠന അവസരങ്ങറള
വിജേശകോരയമന്ത്ന്ത്ി
അഭിനന്ദിച്ചു.
വികസനത്തിന ം
,
വിഭവ
ജശഷി

വർദ്ധിപ്പിക് ന്നതിന മോയ ള്ള ഇന്ത്യയ റട ൈിന്ത് ണയ ം
ഫിലിപൈൻസിന്റ
അജേഹം വോഗ്േോനം റച്യ്ത .ITEC, അറലലങ്കിൽ ITEC ഇനിഷയറ്റീവ കൾക്ോയി
ഫിലിപൈൻസിൽ
നിന്ന ള്ള
വിേയോർഥികൾ,
പവജ്ഞോനികർ,
ച്ിന്ത്കർ
എന്നിവറര വിജേശകോരയമന്ത്ന്ത്ി ക്ഷണിക് കയ ം കൂടോറത IIT കളിൽ ASEAN
വിേയോർത്ഥികൾക്്
വോഗ്േോനം
റച്യ്യുന്ന
PhD
റഫജലോഷിപ്പ്
ൈദ്ധതികൾ
ഉൈജയോഗറപ്പട ത്തോന ം അജേഹം ആവശയറപ്പട്ടു.
6. ഇന്ത്യയ ം ഫിലിപൈൻസ ം തമ്മിൽ കൂട തൽ വിശോലവ ം ഗ ണൈരവ മോയ
ബന്ധിത്തിന ള്ള േർശനത്തിന്ററെ അടിസ്ഥോനത്തിൽ , ൈ നര ൈജയോഗ ഊർ ം,
ബഹിരോകോശം , പസബർ സ രക്ഷോ കൂടോറത ൈരമ്പരോഗത പവേയം എന്നിങ്ങറന
വളർന്ന വര ന്ന ജമഖലകളിൽക്ൂടി അട ത്ത സഹകരണം ൈ ലർത്ത ന്നതിന ം
ഇര ജനതോക്ളും തീര മോനിച്ചു.
7. വയവസോയം, നിജക്ഷൈം, ടൂെിസം, വിേയോർത്ഥികളുറട വിനിമയം എന്നിവ
വികസിപ്പിക് ന്നതിനോയി ഇന്ത്യയ ം ഫിലിപൈൻസ ം തമ്മില ള്ള ലളിതമോയ
വിസ നടൈടികൾക്ോയ ം ഇര വിഭോഗങ്ങളും ന്ത്ശമിക് ന്നതോണ്.
8.
ന്ത്ൈോജേശികവ ം
അന്ത്ർജേശീയവ മോയ
ന്ത്ൈശ്നങ്ങളിൽ
ബഹ രോന്ത്ര
ജഫോെമ കളിൽ സഹകരിച്ചു ന്ത്ൈവർത്തിക് ന്നതിനോയ ം ഇര വിഭോഗങ്ങളും
തീര മോനിച്ചു. ഇൻജ ോ -ൈസഫിക് ഓഷയൻ ഇൻജഷയറ്റീവ് (IPOI) കൂടോറത ഇൻജ ോ
ൈസഫിക് ന്ത്ൈവിശയയിറല എലലോ ജമഖലകളില ം സ രക്ഷയ ം സമൃദ്ധിയ ം
വളർച്ചയ ം ജനട ന്നതിന ള്ള ASEAN ന്ററെ ലക്ഷയങ്ങൾ എന്നിങ്ങറനയ ള്ള
ബഹ മ ഖ ൈങ്കോളിത്തത്തിൽ ഉള്ള തങ്ങളുറട ന്ത്ൈതിബദ്ധത വിജേശകോരയമന്ത്ന്ത്ിയ ം
ജലോകസിന ം വീണ്ട ം ഉെപ്പു നൽകി.
നയൂ ൽഹി
06 നവംബർ , 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.

