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ವಿದೇಶ ಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹ ರಗಳ ಸಚಿವ್ ಮತ್ತು ಮೊರ ಕೊದ ವಿದೇಶ ಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹ ರಗಳ ಸಚಿವ್ರ 

ನಡತವೆ ವ್ರ್ತುಯಲ್ ಸಭೆ 

ಅಕೊಟೇಬರ್ 22, 20201 

 

ವಿದೇಶ ಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹ ರಗಳ ಸಚಿವ್ ಡ .ಎಸ್. ಜೈಶಾಂಕರ್ ರವ್ರತ 22 ಅಕೊಟೇಬರ್ 2020 ರಾಂದತ ಮೊರ ಕೊದ 

ವಿದೇಶ ಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹ ರ, ಆಫ್ರಿಕನ್ ಸಹಕ ರ ಮತ್ತು ಮೊರೊಕನ್ ವ್ಯವ್ಹ ರಗಳ ಸಚಿವ್ರ ದ ಶ್ಿೇಷ್ಠ ನಿಸರ್ ಬೊರಿಟ  

ರವ್ರೊಾಂದಿಗೆ ವ್ರ್ತುಯಲ್ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರತ. 

 

2. ಮೊರನೇ ಭ ರತ್-ಆಫ್ರಿಕ  ವೆೇದಿಕ ಸಭೆಗೆ 2015 ರ ಅಕೊಟೇಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊರ ಕೊದ ರ ಜನ ದ ಶ್ಿೇಷ್ಠ 

ಮೊಹಮಮದ್ VI ರ ಐತಿಹ ಸಿಕ ಭೆೇಟಿಯ ನಾಂತ್ರ ದಿಿಪಕ್ಷೇಯ ಸಾಂಬಾಂಧಗಳತ ಸ ಕಷ್ತಟ ಹತಿುರ ಮತ್ತು ಬಲವ ಗಿ 

ಬಳೆದಿವೆ ಎಾಂದತ ಎರಡೊ ಕಡೆಯವ್ರತ ಒಪ್ಪಿಕೊಾಂಡರತ. 23 ಸಚಿವ್ರ ಭೆೇಟಿಗಳತ ವಿನಿಮಯಗೆೊಾಂಡವ್ು ಮತ್ತು ಐಟಿ, 

ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಾಂಸಕೃತಿ, ಕೃಷಿ, ಪರಸಿರ ಕ ನೊನತ ನರವ್ು, ಹಸ ುಾಂತ್ರ ಮತಾಂತ ದ ಹಲವ್ು ಕ್ಷೇತ್ಿಗಳಲ್ಲಿ 40 ಕೊಕ ಹೆರ್ತು 

MoUs ಮತ್ತು ಒಪಿಾಂದಗಳತ, ದಿಿಪಕ್ಷೇಯ ಸಾಂಬಾಂಧಗಳನತು ಎರಡೊ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆೊಸ ಎತ್ುರಕಕ ಬಲಪಡಿಸತತ್ುವೆ. 

ಮೊರೊಕೊಕವ್ನತು ಆರ್ಥುಕ ಪಿಗತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದಿಿಯ ಹ ದಿಯಲ್ಲಿ ಕರದೊಯಯಲತ ಶ್ಿೇಷ್ಠರವ್ರ ದೊರದೃಷಿಟಯ 

ನ ಯಕತ್ಿಕಕ ವಿದೇಶ ಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹ ರಗಳ ಸಚಿವ್ರತ ಮೆರ್ತುಗೆ ವ್ಯಕುಪಡಿಸಿದರತ. 

 

3. ವ ಯಪ ರ ಹ ಗೊ ಹೊಡಿಕ ಸಾಂಬಾಂಧಗಳ ಬಳವ್ಣಿಗೆಯನತು ಸಕ ರ ತ್ಮಕವ ಗಿ ನಿಣುಯಿಸತವ ಗ, ಸಚಿವ್ರತ ಗೆೊಬಬರ, 

ಜವ್ಳಿ, ಔಷ್ಧಗಳತ, ವ ಹನ ಮತ್ತು ಐಸಿಟಿ ಕ್ಷೇತ್ಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಕಟ ಸಹಕ ರವ್ನತು ಗಮನಿಸಿದರತ. ಸೈಬರ್ ಭದಿತೆ, 

ಭಯೇತ ಿದನ ನಿಗಿಹ ಮತ್ತು ಬ ಹ ಯಕ ಶ ಕ್ಷೇತ್ಿದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡತ ವ್ಷ್ುಗಳಲ್ಲಿ ತಿೇರ್ ುನಿಸಿದ 

MOUs/ಒಪಿಾಂದಗಳತ ಬಲವ ದ ಹ ಗೊ ಸಮಗಿ ಸಾಂಬಾಂಧಕಕ ಅಡಿಪ ಯ ಹ ಕಲತ ಬಲವ ದ ಚೌಕಟಟನತು 

ಒದಗಿಸತತ್ುವೆ ಎಾಂದತ ಅವ್ರತ ಒಪ್ಪಿಕೊಾಂಡರತ. ರಕ್ಷಣ  ಸಹಕ ರ ಹ ಗೊ ಸ ಾಂಸಕೃತಿಕ ವಿನಿಮಯ ಕ ಯುಕಿಮದ 

ಬಗೆೆ ತಿಳತವ್ಳಿಕ ಪತ್ಿವ್ನತು ಅಾಂತಿಮಗೆೊಳಿಸಬೇಕತ ಎಾಂದತ ಇಬಬರತ ಸಚಿವ್ರತ ಒಪ್ಪಿಕೊಾಂಡರತ, ಇದರಿಾಂದ ಅವ್ರತ 

ಶಿೇಘ್ಿದಲ್ಿೇ ಸಹಿ ಹ ಕಬಹತದತ. 

 

4. ಅವ್ರತ Covid-19 ಸ ಾಂಕ ಿಮಿಕ ರೊೇಗದ ಸವ ಲತಗಳನತು ಎದತರಿಸಲತ ಸಾಂಬಾಂಧಿತ್ ರ ಷಿರೇಯ ವಿಧ ನಗಳನತು 

ರ್ಚಿುಸಿದರತ. ಸ ಾಂಕ ಿಮಿಕ ರೊೇಗದ ಹಿನುಲ್ಯಲ್ಲಿ ಅಾಂತ್ರರ ಷಿರೇಯ ವಿರ್ ನಯ ನಗಳನತು ಸಥಗಿತ್ಗೆೊಳಿಸಿದದರಿಾಂದ 

ಮೊರೊಕೊಕದಲ್ಲಿ ಸಿಲತಕಿರತವ್ ಭ ರತಿೇಯ ಪಿಜಗಳನತು ವ ಪಸ್ ಕಳತಹಿಸಲತ ಮೊರ ಕೊ ಸಕ ುರದ ಬಾಂಬಲಕಕ 

ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಸಚಿವ್ರತ ಶಿಿೇ ಬೊೇರಿಟ  ರವ್ರಿಗೆ ಧನಯವ ದ ಅಪ್ಪುಸಿದರತ. ಈ ನಿಣ ುಯಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಔಷ್ಧಿಗಳ 

ವ ಣಿಜಯ ರಫ್ರುಗೆ ಭ ರತ್ ನಿೇಡಿದ ಸಹ ಯಕ ಕಗಿ ಶಿಿೇ ಬೊೇರಿಟ  ತ್ಮಮ ಸಕ ುರದ ಮೆರ್ತುಗೆಯನತು 

ವ್ಯಕುಪಡಿಸಿದರತ. 

 

5. ಯತಎನ್ ಸತಧ ರಣೆಗಳತ, ಭಯೇತ ಿದನ ವಿರತದಿದ ಅಾಂತ್ರರ ಷಿರೇಯ ಹೆೊೇರ ಟ, ಹವ ರ್ ನ ಬದಲ ವ್ಣೆ, 

ನವಿೇಕರಿಸಬಹತದ ದ ಇಾಂಧನ ಮತ್ತು ಭ ರತ್ ಆಫ್ರಿಕ  ಫ ೇರಾಂ ಸಭೆ (ಐಎಎಫ್ ಎಸ್) ಯ ಾಂತಿಿಕ ವ್ಯವ್ಸಥಯಡಿ 



ಸಹಕ ರ ಸೇರಿದಾಂತೆ ಪ ಿದೇಶಿಕ ಹ ಗೊ ಜ ಗತಿಕ ವಿಷ್ಯಗಳ ಕತರಿತ್ತ ಇಬಬರತ ಸಚಿವ್ರತ ತಿೇವ್ಿವ ಗಿ ಅಭಿಪ ಿಯ 

ವಿನಿಮಯ ರ್ ಡಿಕೊಾಂಡರತ. 

 

6. ಬತಜ ನಿಕ ದಲ್ಲಿ ಇತಿುೇಚೆಗೆ ನಡೆದ ಅಾಂತ್ರ್-ಲ್ಲಬಿಯ ದ ಸಾಂಭ ಷ್ಣೆ ಸೇರಿದಾಂತೆ ಲ್ಲಬಿಯ ದ ಬಳವ್ಣಿಗೆಗಳ ಕತರಿತ್ತ 

ಶಿಿೇ ಬೊರಿಟ  ರವ್ರ ಸ೦ಕ್ಷಪು ವಿವ್ರಕಕ ಪಿತಿಕಿಿಯಿಸಿದ ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಸಚಿವ್ರತ, ಬಿಕಕಟಿಟನ ಆರಾಂಭದಿಾಂದಲೊ ಮತ್ತು 

ಲ್ಲಬಿಯ ದ ನೇತ್ೃತ್ಿದ ಹ ಗೊ ಲ್ಲಬಿಯ ದ ಒಡೆತ್ನದ ರ ಜಕಿೇಯ ಪಿಕಿಿಯೆಯ ಮೊಲಕ ಶ ಾಂತಿಯತತ್ ಪರಿಹ ರವ್ನತು 

ಕಾಂಡತಕೊಳತುವ್ ಗತರಿಯನತು ಹೆೊಾಂದಿದದರತ. ದೇಶದ ಸ ವ್ುಭೌಮತ್ಿ, ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಪ ಿದೇಶಿಕ ಸಮಗಿತೆಯನತು 

ಕ ಪ ಡತವ ಗ ಲ್ಲಬಿಯ ದ ಜನರ ನ ಯಯಸಮಮತ್ ಆಕ ಾಂಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನತಗತಣವ ಗಿ ವಿಶಿಸಾಂಸಥಯ ಪಿಯತ್ುಗಳಿಗೆ ನಿೇಡಿದ 

ಕೊಡತಗೆಯಿಾಂದ ಮೊರೊಕೊಕ ಎಲ ಿ ಲ್ಲಬಿಯ ದ ಪಕ್ಷಗಳೆೊಾಂದಿಗೆ ಸಿಥರ ಮತ್ತು ರರ್ನ ತ್ಮಕ ನಿಶಿುತ ರ್ುವ್ನತು 

ಪಿಶಾಂಸಿಸಿದರತ. 

 

7. ಶಿಿೇ ಬೊರಿಟ  ರವ್ರತ 2021-2022ರ ಯತಎನ್ ಸಕತಯರಿಟಿ ಕೌನಿಿಲು ಶ ಶಿತ್ವ್ಲಿದ ಸ ಥನಕಕ 

ಆಯೆಕಯ ಗಿರತವ್ುದಕ ಕಗಿ ಭ ರತ್ವ್ನತು ಅಭಿನಾಂದಿಸಿದರತ ಮತ್ತು ವಿಸುರಿಸಿದ ಯತಎನ್ ಸಕತಯರಿಟಿ ಕೌನಿಿಲುಲ್ಲಿ 

ಭ ರತ್ದ ಶ ಶಿತ್ ಸದಸಯತ್ಿಕ ಕಗಿ ಮೊರ ಕೊ ಸಕ ುರದ ಬಾಂಬಲವ್ನತು ಸಹ ತಿಳಿಸಿದ ದರ. ವಿಶಿಸಾಂಸಥ ಸೇರಿದಾಂತೆ 

ವಿವಿಧ ಅಾಂತ ರ ಷಿರೇಯ ಸಾಂಸಥಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡತ ದೇಶಗಳ ನಡತವೆ ನಡೆಯತತಿುರತವ್ ನಿಕಟ ಸಮನಿಯದ ಬಗೆೆ ಎರಡೊ 

ಕಡೆಯವ್ರತ ತ್ೃಪ್ಪು ವ್ಯಕುಪಡಿಸಿದರತ. 

 

8. ಸಹ ರ  ಸಮಸಯಗೆ ವ ಸುವಿಕ, ಶ ಶಿತ್, ಪರಸಿರ ರ್ ತ್ತಕತೆ ಮತ್ತು ಸಿಿೇಕ ರ ಹು ರ ಜಕಿೇಯ ಪರಿಹ ರವ್ನತು 

ಸ ಧಿಸತವ್ ಯತಎನ್ ಸಕಿಟರಿ ಜನರಲ್ ಅವ್ರ ಪಿಯತ್ುಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಸಚಿವ್ರತ ಭ ರತ್ ಬಾಂಬಲ ವ್ಯಕುಪಡಿಸಿದರತ 

ಮತ್ತು ಈ ದಿಕಿಕನಲ್ಲಿ ಮೊರ ಕೊದ ಪಿಯತ್ುಗಳನತು ಉಲ್ಿೇಖಿಸಿದ ದರ. 

 

9. ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಸಚಿವ್ರತ ಶಿಿೇ ಬೊೇರಿಟ  ರವ್ರಿಗೆ ಭ ರತ್ಕಕ ಭೆೇಟಿ ನಿೇಡತವ್ ಆಹ ಿನವ್ನತು ಪುನರತರ್ುರಿಸಿದರತ, 

ಇದನತು ಮೊರ ಕೊದ ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಸಚಿವ್ರತ ಸಾಂತೆೊೇಷ್ದಿಾಂದ ಸಿಿೇಕರಿಸಿದರತ. 

ನವ್ ದಹಲ್ಲ 

ಅಕೊಟೇಬರ್ 22, 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. 
 


