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ವಿದೇಶ ಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹ ರಗಳ ಸಚಿವ ಲಯದ ರ ಜ್ಯ ಸಚಿವ್ರು ಹ ಗೂ ಕ್ೂೊಯೇಷಿಯ ದ ರ ಜ್ಕೇಯ ವ್ಯವ್ಹ ರಗಳ 

ರ ಜ್ಯ ಕ ಯಯದರ್ಶಯ ರ್ಶೊೇ ಫ್ ೊನೂ ಮ ಟುಸಿಕ್ ನಡುವೆ ವ್ರ್ುಯಯಲ್ ಸಭೆ 

ಡಿಸಾಂಬರ್ 24, 2020 

 

ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಖ ತೆ ರ ಜ್ಯ ಸಚಿವ್ ಶ್ೊೇಷ್ಠ ರ್ಶೊೇ ವಿ. ಮುರಳೇಧರನ್ ಮತ್ುು ಅವ್ರ ಪ್ೊತಿರೂಪ್ವ ದ ಕ್ೂೊಯೇಷಿಯ ದ 

ಗಣರ ಜ್ಯದ ವಿದೇಶ ಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹ ರ ಮತ್ುು ಯುರೂೇಪಿಯನ್ ವ್ಯವ್ಹ ರಗಳ ಸಚಿವ ಲಯದ ರ ಜ್ಕೇಯ 

ವ್ಯವ್ಹ ರಗಳ ರ ಜ್ಯ ಕ ಯಯದರ್ಶಯ ರ್ಶೊೇ ಫ್ ೊಾಂಕ್ೂ ಮ ಟುಸಿರವ್ರು 22 ಡಿಸಾಂಬರ್ 2020 ರಾಂದು ವ್ರ್ುಯಯಲ್ 

ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮೂಲಕ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಸಭೆಯು 2021 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಪರ ಸಹಕ ರಕ ಾಗಿ ವಿಶ ಲ ಆಧ ರಿತ್ 

ಕ ಯಯಸೂಚಿಯನುು ರೂಪಿಸಿತ್ು, ಇದು 2022 ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ರ ಜ್ತ ಾಂತಿೊಕ ಸಾಂಬಾಂಧವ್ನುು 

ಸ್ ಾಪಿಸುವ್ ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಸಮ ರಾಂಭಕ್ಾ ವ್ಸುುವ್ನುು ಒದಗಿಸುತ್ುದ. 

 

2. ಕ್ೂೊಯೇಷಿಯ ದ ರ ಜ್ಯ ಕ ಯಯದರ್ಶಯ ಮತ್ುು ಭ ರತ್ದ ರ ಜ್ಯ ಸಚಿವ್ರು ಆರೂೇಗಯ ಕ್ಷೇತ್ೊದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ೇಷ್ವ ಗಿ 

ಮುಾಂಬರುವ್ ವ್ಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಗತ್ುು ಎದುರಿಸಲ್ಲರುವ್ ಸ್ ಾಂಕ ೊಮಿಕ ರೂೇಗ ಹ ಗೂ ಅಾಂತ್ಹುದೇ ಸವ ಲುಗಳ 

ಹಿನುಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕ ರಕ ಾಗಿ ಅಭಿಪ್ ೊಯಗಳನುು ಮತ್ುು ವಿಚ ರಗಳನುು ವಿನಿಮಯ ಮ ಡಿಕ್ೂಾಂಡರು. ಔಷ್ಧೇಯ 

ಉದಯಮ ಮತ್ುು ಆರೂೇಗಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಸಿದ ಸಾಂಶ್ೂೇಧನ ಹ ಗೂ ಅಭಿವ್ೃದ್ಧಿ ಕ್ಷೇತ್ೊದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವ್ರ 

ನಡುವೆ ಅಸಿುತ್ವದಲ್ಲಿರುವ್ ಅತ್ುಯತ್ುಮ ಸಹಕ ರದ ದೃಷಿಿಯಾಂದ, ಸಚಿವ್ರು ಪ್ರಸಪರ ಲ ಭದ ಯಕ ಕ್ಷೇತ್ೊದಲ್ಲಿ 

ಸಹಕ ರವ್ನುು ಮತ್ುಷ್ುಿ ಹೆಚಿಿಸುವ್ ವ ಯಪಿುಯ ಬಗೆೆ ರ್ಚಿಯಸಿದರು. 

 

3. ಈ ಸ್ ಾಂಕ ೊಮಿಕ ರೂೇಗದ್ಧಾಂದ ಗಮನಕ್ಾ ತ್ರಲ ದ ಸಹಕ ರದ ಮತೊುಾಂದು ಕ್ಷೇತ್ೊವೆಾಂದರ ಡಿಜಿಟಲ್ ತ್ಾಂತ್ೊಜ್ಞ ನಗಳ 

ಮಹತ್ವ, ಪ್ ಲುದ ರಿಕ್ಗಳು, ಪ್ ೊರಾಂಭದ ನಿರ್ಶಿತ ರ್ಯ, ಸೈಬರ್ ಆರ್ & ಡಿ, ಪ್ೊತಿಭೆ ಮತ್ುು ನುರಿತ್ ಮ ನವ್ ಸಾಂಪ್ನೂಮಲ 

ಸಹಯೇಗ, ಸೈಬರ್ ಭದೊತೆ ಮತ್ುು ಸೈಬರ್ ಮೂಲಸ್ೌಕಯಯ ಅದರ ಮ್ೇಲೆ ಕ್ೂೊಯೇಷಿಯ ದ ರ ಜ್ಯ ಕ ಯಯದರ್ಶಯ 

ಮತ್ುು ಭ ರತ್ ಸಕ ಯರದ ರ ಜ್ಯ ಸಚಿವ್ರು ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಬಹು-ಲೆೇಯರ್ಡಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಭ ಗಿತ್ವವ್ನುು 

ಕ ರ್ಪಯರೇಟ್ ಒತ್ುು ನಿೇಡಿ ಅಭಿವ್ೃದ್ಧಿಪ್ಡಿಸುವ್ ಅವ್ಶಯಕತೆಯನುು ರ್ಚಿಯಸಲ ಗಿದ. 2020 ರ ಡಿಸಾಂಬರ್ ತಿಾಂಗಳನಲ್ಲಿ 

ನಡೆದ ಎರಡು ಪ್ಕ್ಷಗಳ ಸ್ ಿಟ್ಯ ಅಪ್ ಕ ಯಯ ಕ್ಷೇತ್ೊದ ಆರಾಂಭಿಕ ಘಟನಗಳನುು ಅವ್ರು ಸ್ ವಗತಿಸಿದರು. 

 

4. ಬಲವ ದ ಸ್ ಾಂಸಾೃತಿಕ ಸಹಕ ರವ್ನುು ಗುರುತಿಸಿದ ಎರಡು ಪ್ಕ್ಷಗಳು ವ್ಷ್ಯ 2021-2022 ರಲ್ಲಿ 30 ವ್ಷ್ಯಗಳ 

ರ ಜ್ತ ಾಂತಿೊಕ ಸಾಂಬಾಂಧಗಳನುು ಸ್ ಾಪಿಸಿದ ಹಿನುಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ ಾಂಸಾೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ೊದಲ್ಲಿ ಬಲವ ದ ಕ ಯಯದ ಮಹತ್ವವ್ನುು 

ಒತಿುಹೆೇಳುತ್ುವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕ್ೂೊಯೇಷಿಯ ದ ರ ಜ್ಯ ಕ ಯಯದರ್ಶಯ ಮತ್ುು ಭ ರತ್ ಸಕ ಯರದ ಸಚಿವ್ರು 

ಸ್ ಾಂಸಾೃತಿಕ ವ್ಲಯಗಳ ವಿನಿಮಯ, ಲಲ್ಲತ್ಕಲೆ ಕ್ಷೇತ್ೊದಲ್ಲಿ ಸಹಕ ರ, ಪ್ುರ ತ್ತ್ುವ ಶ ಸರದ ಜೂತೆಗೆ ಕ್ೂೊಯೇಷಿಯ ದ 

ವಿಶವವಿದ ಯಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಐಸಿಸಿಆರ್ ಪ್ ೊಯೇಜಿತ್ ಅಲ ಪವ್ಧಯ ಕುಚಿಯಗಳ ಸ್ ಾಪ್ನಯ ಬಗೆೆ ರ್ಚಿಯಸಿದರು. 

 



5. ವಿಜ್ಞ ನ, ತ್ಾಂತ್ೊಜ್ಞ ನ ಮತ್ುು ನ ವಿೇನಯತೆ ಕ್ಷೇತ್ೊದಲ್ಲಿ, ಎರಡು ದೇಶಗಳ ಯುವ್ಕರಿಗೆ ಜ್ಾಂಟ್ಟ ಸಾಂಶ್ೂೇಧನ, ಸಹ-ರರ್ನ 

ಮತ್ುು ಸಹ-ಅಭಿವ್ೃದ್ಧಿಗೆ ಸಾಂಪ್ಕಯ ಕಲ್ಲಪಸುವ್ ಅವ್ಕ ಶಗಳನುು ಒದಗಿಸುವ್ ಮಹತ್ವವ್ನುು ಎರಡು ಕಡೆಯವ್ರು ಎತಿು 

ತೊೇರಿಸಿದರು. ಜ ಗೆೊಬ್ ವಿಶವವಿದ ಯಲಯ, ರುಸರ್ ಬೂಕ್ೂವಿಕ್ ಇನಿಟಿಟೂಯಟ್ ಮತ್ುು ಮ್ಡಿಟರೇನಿಯನ್ 

ಇನಿಟಿಟೂಯಟ್ ಫ್ ರ್ ಲೆೈಫ್ ಸೈನಟಸ್ ಅನುು ಭ ರತಿೇಯ ಜೈವಿಕ ತ್ಾಂತ್ೊಜ್ಞ ನ ಇಲ ಖೆಯಾಂದ್ಧಗೆ ಸಾಂಪ್ಕಯಸುವ್ 

ಇತಿುೇಚಿನ ಉಪ್ಕೊಮಗಳನುು ಅವ್ರು ಪ್ೊಶಾಂಸಿಸಿದರು. 

 

6. ಪ್ೊವ ಸೂೇದಯಮವ್ು B2B ಮತ್ುು P2P ಕ ಯಯಗಳ ಪ್ೊಮುಖ ಭ ಗವ ಗಿರುವ್ುದರಿಾಂದ, ಸ್ ಾಂಕ ೊಮಿಕ ರೂೇಗದ್ಧಾಂದ ಗಿ 

ಈ ಉದಯಮವ್ು ಎದುರಿಸುತಿುರುವ್ ಋಣ ತ್ಮಕ ತಿರುವ್ುಗಳ ಹೊರತ ಗಿಯೂ ಪ್ೊವ ಸೂೇದಯಮ ಪ್ೊಚ ರ ರ್ಟುವ್ಟ್ಟಕ್ಗಳ 

ಅಗತ್ಯವ್ನುು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವ್ರು ಗುರುತಿಸಿದ ಾರ. ಪ್ರಸಪರರ ಜ ಗೃತಿ ಹೆಚಿಿಸುವ್ ಸ್ ಧನವ ಗಿ 

ರ್ಲನಚಿತೊೊೇದಯಮವ್ು ಪ್ೊವ ಸೂೇದಯಮ ತ ಣಗಳನುು ಹಸುಕ್ಷೇಪ್ ಮತ್ುು ಸಹಕ ರದ ಪ್ೊಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ೊವೆಾಂದು ಎತಿು 

ತೊೇರಿಸಲ ಯತ್ು. 

 

7. ಭ ರತ್ದಲ್ಲಿನ ಮೂಲಸ್ೌಕಯಯ ಯೇಜ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೂೊಯೇಷಿಯ ದ ಕಾಂಪ್ನಿಗಳಗೆ ಇರುವ್ ಅವ್ಕ ಶಗಳನುು ರ ಜ್ಯ 

ಸಚಿವ್ರು ಎತಿು ತೊೇರಿಸಿದರು. ಈ ಹಿನುಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈಲೆವ, ಹಡಗು ನಿಮ ಯಣ, ಪ್ರಿಸರ ಸುೇಹಿ ತ್ಾಂತ್ೊಜ್ಞ ನಗಳು, ಕೃಷಿ, 

ಆಹ ರ ಸಾಂಸಾರಣೆ ಮತ್ುು ಮಿೇನುಗ ರಿಕ್ಯಲ್ಲಿನ ಅವ್ಕ ಶಗಳನುು ಒತಿುಹೆೇಳಲ ಗಿದ. 

 

8. ಕ್ೂೊಯೇಷಿಯ ದ ರ ಜ್ಯ ಕ ಯಯದರ್ಶಯ ಮತ್ುು ಭ ರತ್ ರ ಜ್ಯ ಸಚಿವ್ರು ಇಾಂಡೊೇ-ರ್ಸಿಫಿಕ್ ಪ್ೊದೇಶದ 

ಬಳವ್ಣಿಗೆಗಳ ಬಗೆೆ ಅಭಿಪ್ ೊಯಗಳನುು ವಿನಿಮಯ ಮ ಡಿಕ್ೂಾಂಡರು. ವಿಶವ ಜ್ನಸಾಂಖೆಯಯ 64% ನಷ್ುಿ ಭ ಗವ್ನುು 

ಹೊಾಂದ್ಧರುವ್ ಒಪ್ನ್, ಮುಕು ಮತ್ುು ಸಿಾರವ ದ ಇಾಂಡೊೇ-ರ್ಸಿಫಿಕ್ ಪ್ೊದೇಶಕ್ಾ ತ್ನು ಬದಿತೆಯನುು ಅವ್ರು 

ಪ್ುನರುರ್ಿರಿಸಿದರು, ವಿಶವ ಶ ಾಂತಿ ಹ ಗೂ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ನೇರ ಪ್ರಿಣ ಮ ಹೊಾಂದ್ಧದ. ಇಾಂಡೊೇ-ರ್ಸಿಫಿಕ್ ಪ್ೊದೇಶಕ ಾಗಿ 

ಯುರೂೇಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕ ಯಯತ್ಾಂತ್ೊದಲ್ಲಿ ಕ್ೂೊಯೇಷಿಯ  ಸಕೊಯವ ಗಿ ಭ ಗವ್ಹಿಸುವ್ುದನುು ಭ ರತ್ 

ಸ್ ವಗತಿಸಿತ್ು, ಪ್ಪರೈಕ್ ಸರಪ್ಳ ಜ ಲದ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆಯ ಮ್ೇಲೆ ಕ್ೇಾಂದ್ಧೊೇಕರಿಸಿದ. 

 

9. ಜ್ನವ್ರಿ 2021 ರಿಾಂದ ಪ್ ೊರಾಂಭವ ಗುವ್ ಯುಎನ್ ಭದೊತ  ಮಾಂಡಳಯ ಭ ರತ್ದ ಎರಡು ವ್ಷ್ಯಗಳ 

ಶ ಶವತ್ವ್ಲಿದ ಸದಸಯತ್ವ ಹ ಗೂ ಯುರೂೇಪಿಯನ್ ಒಕೂಾಟದಲ್ಲಿ ಕ್ೂೊಯೇಷಿಯ ದ ಬಲವ ದ ಸಕೊಯ ಪ್ ತ್ೊವ್ು 

ಹವ ಮ ನ ಬದಲ ವ್ಣೆ, ಭಯೇತ ಪದನಯಾಂತ್ಹ ಜ ಗತಿಕ ಪ್ ೊಮುಖಯತೆಯ ಸಮಸಯಗಳನುು ಅಾಂದರ ಭಯೇತ ಪದನ, 

ಜ ಗತಿಕ ಆರೂೇಗಯ ಸಮಸಯಗಳು ಮತ್ುು ಸೈಬರ್ ಸಪೇಸ್, ಮ ಯರಿಟೈಮ್ ಡೊಮ್ೇನ್ ಮತ್ುು ಬ ಹ ಯಕ ಶಕ ಾಗಿ 

ಜ ಗತಿಕ ಕ ಮನ್ ಗಳಾಂತ್ಹ ಬಹುಪ್ಕ್ಷೇಯ ಮ ನದಾಂಡಗಳನುು ಪ್ರಿಹರಿಸಲು ಸ್ ಮ ನಯ ಮತ್ುು ಒಮುಮಖದ 

ಕ ಯಯಸೂಚಿಗಳನುು ಮುನುಡೆಸಲು ಪ್ರಸಪರ ಸಹಕ ರದ ಪ್ೊಮುಖ ವೆೇದ್ಧಕ್ಗಳ ಗಿ ಗುರುತಿಸಲಪಟ್ಟಿದ. 

 

ನವ್ ದಹಲ್ಲ 

ಡಿಸಾಂಬರ್ 24, 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. 

 


