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ਦੁਵਲੱੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਾਰ ੇਭਾਰਤ - ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਾਾਂਝਾ ਕਮੀਸ਼ਨ  

6 ਨਵੰਬਰ, 2020 

 
ਦੁਵੱਲੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ - ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਾਾਂਝਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਫਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐਸ. 
ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਰੀ ਟੀਓਡਰੋੋਲ ਲੋਕਫਸਨ ਜੂਨੀਅਰ ਦੀ ਸਫਿ-ਪਰਧਾਨਗੀ ਿੇਠ 6 ਨਵੰਬਰ, 

2020 ਨੰੂ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਫਧਅਮ ਰਾਿੀਂ ਿੋਈ। 
 

2. ਦੋਨਾਾਂ ਪੱਖਾਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਮਿੱਤਵ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਮਫਲਆਾਂ ਬਾਰ ੇਫਵਆਪਕ ਫਵਚਾਰ ਵਟਾਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ 

ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਾਂ ਫਵਚ ਵਾਪਰੇ ਿਾਲੀਆ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸਮੀਫਖਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਵਆਪਕ ਜੁੜਾਅ ਦੇ ਭਫਵੱਖ ਦੀ ਰਾਿ ਬਾਰ ੇ

ਫਵਚਾਰ ਵਟਾਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ। ਦੋਨਾਾਂ ਸਫਿ-ਪਰਧਾਨਾਾਂ ਨੇ ਸਾਾਂਝੀ ਚੁਣੌਤੀਆਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਫਸਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਫਵੱਚ COVID-19 ਮਿਾਾਂਮਾਰੀ, ਨਾਲ 

ਨਫਜੱਠਣ ਲਈ ਸਫਿਯੋਗ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬਤੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ। 
 

3. ਸਫਿ-ਪਰਧਾਨਾਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਫਵਚਾਲੇ ਰੱਫਖਆ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਿੌਜਾਾਂ ਦਰਫਮਆਨ ਸਫਿਯੋਗ,  ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਫਨਕ ਫਸਖਲਾਈ ਅਤੇ 

ਫਸੱਫਖਆ, ਸਮਰੱਥਾ ਫਨਰਮਾਣ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਦਭਾਵਨਾ ਿੇਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਰੱਫਖਆ ਉਪਕਰਣਾਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ,  ਨੰੂ ਿੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇ

ਸਫਿਮਤੀ ਪਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਾਂ ਦਰਫਮਆਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਟਾਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਫਵਸ਼ੇਸ਼ ਫਸਖਲਾਈ ਦੀਆਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਾਂ 

ਪੂਰੀਆਾਂ ਕਰਨ ਫਵੱਚ ਮਦਦ ਰਾਿੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਫਖਲਾਿ ਸਫਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਫਿਮਤੀ ਫਦੱਤੀ। 
 

4. ਦੋਵਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਚਮਕਦਾਰ ਆਰਫਥਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਫਿ-ਪਰਧਾਨਾਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਫਨਵੇਸ਼ ਸਬੰਧਾਾਂ ਨੰੂ ਿੋਰ 

ਫਵਸਥਾਰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਫਿਮਤੀ ਪਰਗਟਾਈ। ਦੋਵਾਾਂ ਫਧਰਾਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਫਸਿਤ ਅਤੇ ਿਾਰਮਾਫਸਉਫਟਕਲਸ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਊਰਜਾ, 

ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਅਤੇ ਫਵਫਗਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਫਵੱਚ ਸਫਿਯੋਗ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਫਿਮਤੀ ਦਾ ਇਜ਼ਿਾਰ 

ਕੀਤਾ। 
 

5. ਫਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਫਵਫਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੰੂ ਫਦੱਤੇ ਗਏ ਫਵਫਦਅਕ ਮੌਫਕਆਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ 

ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਨੰੂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ  ਫਵਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਦਦ ਦੀ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ। ਫਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 

ਫਿਲੀਪੀਨੀ ਫਵਫਦਆਰਥੀਆਾਂ, ਫਵਦਵਾਨਾਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਦਫਮਕ ਮਾਿਰਾਾਂ ਨੰੂ ਆਈਟੀਈਸੀ ਅਤੇ ਈ-ਆਈਟੀਈਸੀ ਪਫਿਲਾਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ 

ਅਤੇ ਆਈਆਈਟੀਜ਼ ਫਵੱਚ ਆਸੀਆਨ ਫਵਫਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੰੂ ਫਦੱਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਏਕੀਫਕ੍ਰਤ ਪੀਐਚਡੀ ਿੈਲੋਫਸ਼ਪਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 

ਦਾ ਸੱਦਾ ਫਦੱਤਾ। 
 



6. ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦਰਫਮਆਨ ਵਧੇਰੇ ਫਵਆਪਕ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਿੇਵੰਦ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰ ੇਦੋਵਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ 

ਆਗੂਆਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਨੁਸਾਰ ਸਫਿ-ਪਰਧਾਨਾਾਂ ਨੇ ਉੱਭਰ ਰਿੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਫਜਵੇਂ ਨਫਵਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਪੁਲਾੜ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਫਖਆ 

ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਇਲਾਜ ਬਾਰ ੇਨੇੜਲੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕ ੇਲੱਭਣ ਉੱਤ ੇਸਫਿਮਤੀ ਫਦੱਤੀ।   
 

7. ਦੋਵਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਫਵਚਾਲੇ ਵਪਾਰ, ਫਨਵੇਸ਼, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਫਵਫਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੇ ਵਟਾਾਂਦਰੇ ਨੰੂ ਿੋਰ ਫਵਸਥਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋਵਾਾਂ ਫਧਰਾਾਂ 

ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਫਵਚਾਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪਰਣਾਲੀ ਨੰੂ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਫਿਮਤੀ ਪਰਗਟਾਈ।  

 

8. ਦੋਵੇਂ ਫਧਰਾਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਾਂਤਰੀ ਮੁੱਫਦਆਾਂ ਬਾਰ ੇਬਿੁਪੱਖੀ ਮੰਚਾਾਂ 'ਤੇ ਨੇੜਲਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤ ੇਸਫਿਮਤੀ ਫਦੱਤੀ। 
ਫਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਲੋਕਫਸਨ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰ ੇਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਫਖਆ, ਖੁਸ਼ਿਾਲੀ ਅਤੇ ਫਵਕਾਸ ਦੇ ਸਾਾਂਝੇ ਟੀਫਚਆਾਂ ਦੀ 

ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਰਸ਼ਾਾਂਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਫਿਲ (ਆਈਪੀਓਆਈ) ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਰਸ਼ਾਾਂਤ ਬਾਰੇ ਆਸੀਆਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ 

ਅਨੁਸਾਰ ਬਿੁਪੱਖੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ। 
 

ਨਵੀਂ ਫਦੱਲੀ 

6 ਨਵੰਬਰ, 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. 

 

 


