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ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସହଯ ାଗ ଉପଯେ ଭାେତ-ଫିଲିପାଇନସ ମଳିତି ଆଯ ାଗେ ଚତୁର୍ଥ ଯ ୈଠକ 

ନଯଭମବେ 06, 2020 

ଭାେତେ ଯ ୈଯେଶକି  ୟାପାେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକଟେ ଏସ୍ ଜ ଶଙ୍କେ ଓ ଫିଲିପାଇନସେ ଯ ୈଯେଶକି  ୟାପାେ  ଭିାଗ ସଚ ି ଶ୍ରୀ ଟଓିଯଡାଯୋ 
ଯଲାସନି୍ ଜୁନଅିେଙ୍କ ସହ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାଯେ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସହଯ ାଗ ଉପଯେ ଭାେତ-ଫିଲିପାଇନସ ମଳିତି ଆଯ ାଗେ ଚତୁର୍ଥ ଯ ୈଠକ 6 
ନଯଭମବେ 2020 ଯେ ଭେଚୁଆଲ ଉପା ଯେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଯହାଇଛାି 

2. ପାେସ୍ପେକି ସ୍ୱାର୍ଥେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ  ଷି ଗୁଡକି ଉପଯେ ଉଭ  ପକ୍ଷ  ସୃି୍ତତ ଆଯଲାଚନା କେଥିିଯଲ। ଯସମାଯନ ଭାେତ-ଫିଲିପାଇନସ 
ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସମ୍ପକଥେ ସାମ୍ପ୍ରତକି  କିାଶେ ସମୀକ୍ଷା କେ ିା ସହତି ଯସମାନଙ୍କେ  ୟାପକ ଯ ାଗୋନେ ଭ ଷିୟତ ପର୍  ଷି ଯେ ଆଯଲାଚନା 

କେଥିିଯଲ। ସହଭାଗୀ ଆହବାନ  ଯିଶଷ କେ ିସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯକ୍ଷତ୍ରଯେ ଯକାଭିଡ-19 ମହାମାେୀେ ମୁକା ଲିା ପାଇଁ େୁଇ ଯେଶ ମଧ୍ୟଯେ ସହଯ ାଗକୁ 
ସେୃୁଢ କେ ିାେ ନଜିେ ପ୍ରତ ିଦ୍ଧତାକୁ ଯସମାଯନ ଯୋହୋଇଥିଯଲ। 

3. େୁଇ ଯେଶ ମଧ୍ୟଯେ ପ୍ରତେିକ୍ଷା ଯ ାଗୋନ ଓ ସାମଦିୁ୍ରକ ସହଯ ାଗକୁ ଅଧିକ ସେୃୁଢ କେ ିାକୁ ଉଭ  ପକ୍ଷ ସହମତ ଯହାଇଥିଯଲ,  ଯିଶଷ 
କେ ି ସାମେକି ତାଲିମ ଓ ଶକି୍ଷା, େକ୍ଷତା  ୃଦ୍ଧ,ି ନ ିମିତ ସେଭା ନା  ାତ୍ରା ଏ ଂ ପ୍ରତେିକ୍ଷା ଉପକେଣ କ୍ର । ଆତଙ୍କ ାେ  ଯିୋଧୀ 
ଅଭି ାନଯେ ସମ୍ପକୃ୍ତ ସଂସ୍ଥ୍ାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଯେ ସଚୂନା ଆୋନ ପ୍ରୋନ ଏ ଂ ଆ ଶୟକତା ଅନୁ ା ୀ  ଯିଶଷ ପ୍ରକାେ ତାଲିମ ପାଇଁ ସହଯ ାଗ 
 ୃଦ୍ଧ ିକେ ିାକୁ ଯସମାଯନ ସହମତ ଯହାଇଥିଯଲ। 

4. େୁଇ ଯେଶ ପାଇଁ ଆର୍କି ସମ୍ଭା ନାକୁ େୃଷ୍ଟଯିେ େଖି ଉଭ  ପକ୍ଷ  ାଣିଜୟ ଏ ଂ ପୁଞି୍ଜ  ନିଯି ାଗ କଡୀ  ସି୍ତାେ କେ ିାକୁ ସହମତ 
ଯହାଇଥିଯଲ। କୃଷ,ି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏ ଂ ଔଷଧ, ପ ଥୟଟନ, ଊଜଥା, ସଚୂନା ଓ ସଂଚାେ ପ୍ର ୁକି୍ତ େିୟା ଏ ଂ  ଜି୍ଞାନ ଓ ପ୍ର ୁକି୍ତ େିୟା ଯକ୍ଷତ୍ରଯେ 
ସହଯ ାଗକୁ ମଜ ୁତ କେ ିା େଗିଯେ କା ଥୟ କେ ିାକୁ ଉଭ  ପକ୍ଷ ୋଜ ିଯହାଇଥିଯଲ। 

5. ଫିଲିପାଇନସ ଦ୍ୱାୋ ଭାେତୀ  ଛାତ୍ରମାନଙୁ୍କ ପ୍ରୋନ କୋ ାଇଥି ା ଶକି୍ଷାଗତ ସଯୁ ାଗକୁ ଭାେତେ ଯ ୈଯେଶକି  ୟାପାେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶଂସା 

କେଥିିଯଲ।  କିାଶ ଓ କ୍ଷମତା  ୃଦ୍ଧ ି ଯକ୍ଷତ୍ରଯେ ଫିଲିପାଇନସକୁ ଭାେତ ସହା ତା ଯେ ାେ ନଜିେ ପ୍ରତ ିଦ୍ଧତାକୁ ଯସ ଯୋହୋଇଥିଯଲ। 
ଯ ୈଯେଶକି  ୟାପାେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଫିଲିପାଇନସେ ଛାତ୍ର,  ଦି୍ୱାନ ଏ ଂ ଵେିୟାଵତି ମାନଙୁ୍କ ଆଇଯଟକ ଏ ଂ ଇ-ଆଇଯଟକ କା ଥୟକ୍ରମେ ଲାଭ 
ଉଠାଇ ାକୁ ଏ ଂ ଆଇଆଇଟ ିଯେ ଆସଆିନ୍ ଛାତ୍ରମାନଙୁ୍କ େଆି ାଉଥି ା ସମନିବତ ପିଏଚଡ ିଯଫଯଲାସପି୍  ୟ ହାେ କେ ିାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ 
କେଥିିଯଲ। 

6. ଭାେତ ଓ ଫିଲିପାଇନସ ମଧ୍ୟଯେ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ ଏ ଂ ପାେସ୍ପେକି ଲାଭୋ କ ସମ୍ପକଥ ପାଇଁ ଉଭ  ଯେଶେ ଯନତାଙ୍କ େୂେେୃଷି୍ଟ 
ଅନୁ ା ୀ, ଉଭ  ପକ୍ଷ ଅକ୍ଷ  ଶକି୍ତ, ମହାକାଶ, ସାଇ େ ସେୁକ୍ଷା ଏ ଂ ପାେମ୍ପାେକି ଔଷଧ ଭଳ ି ଉେୀ ମାନ ଯକ୍ଷତ୍ରଯେ ନକିଟତେ 
ସହଯ ାଗ କେ ିାକୁ ୋଜ ିଯହାଇଥିଯଲ। 

 



7. େୁଇ ଯେଶ ମଧ୍ୟଯେ  ାଣିଜୟ, ପୁଞି୍ଜ  ନିଯି ାଗ, ପ ଥୟଟନ ଏ ଂ ଛାତ୍ର  ନିମି କୁ  ସି୍ତାେ କେ ିାକୁ ଭାେତ ଓ ଫିଲିପାଇନସ ମଧ୍ୟଯେ 
ସେଳୀକୃତ ଭିସା  ୟ ସ୍ଥ୍ା ପାଇଁ କା ଥୟ କେ ିାକୁ ଉଭ  ପକ୍ଷ ସହମତ ଯହାଇଥିଯଲ। 

8. ଆଞ୍ଚଳକି ଏ ଂ ଆନ୍ତଜଥାତୀ  ପ୍ରସଙ୍ଗଯେ ଉଭ  ପକ୍ଷ  ହୁପକ୍ଷୀ  ମଞ୍ଚଯେ ଘନଷି୍ଠ ଭା ଯେ ସମନବ  େକ୍ଷା କେ ିାକୁ ସହମତ 
ଯହାଇଥିଯଲ। ଭାେତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗେ ଅଞ୍ଚଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସହଭାଗୀ ସୁେକ୍ଷା, ସମୃଦ୍ଧ ିଏ ଂ ଅଭି ୃଦ୍ଧ ିହାସଲ କେ ିାକୁ ଭାେତେ 
ଇଯଡା-ପାସଫିିକ୍ ଓଯସନସ୍ ଇନସିଏିଟଭି୍ (ଆଇପିଓଆଇ) ଏ ଂ ଆସଆିନେ ଇଯଡା-ପାସଫିିକ୍ ଉପଯେ େୃଷ୍ଟିଯକାଣ ସହତି ଏକ  ହୁମୁଖୀ 
ସହଭାଗୀତା ପାଇଁ ନଜିେ ପ୍ରତ ିଦ୍ଧତାକୁ ଯ ୈଯେଶକି  ୟାପାେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକଟେ ଏସ୍ ଜ ଶଙ୍କେ ଓ ଫିଲିପାଇନସେ ଯ ୈଯେଶକି  ୟାପାେ 
 ଭିାଗ ସଚ ି ଯଲାସନି୍ ଯୋହୋଇଥିଯଲ। 

 

ନୂଆେଲି୍ଲୀ 

ନଯଭମବେ 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. 


