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17ನೇ ಭಾರತ-ವಿಯೆಟಾನಾಂ ಜಾಂಟಿ ಆಯೇಗದ ಸಭೆ 
ಆಗಸ್ಟ  25, 2020 

 

ಭಾರತ-ವಿಯೆಟಾನಾಂ ವ್ಾಾಪಾರ, ಆರ್ಥಿಕ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತತು ತಾಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಕಾರ ಜಾಂಟಿ ಆಯೇಗದ 17ನೇ ಸಭೆಯ ಸಹ-

ಅಧ್ಾಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಡಾ. ಎಸ್ಟ. ಜೈಶಾಂಕರ್, ವಿದೇಶಾಾಂಗ ವ್ಾವ್ಹಾರಗಳ ಸಚಿವ್ ಮತತು ಶ್ಿೇಷ್ಠ ವಿಯೆಟಾನಾಂನ ಸಮಾಜವ್ಾದಿ 

ಗಣರಾಜಾದ ಉಪ ಪಿಧಾನ ಮಾಂತ್ರಿ ಮತತು ವಿದೇಶಾಾಂಗ ವ್ಾವ್ಹಾರಗಳ ಸಚಿವ್ ಶ್ಿೇ ಫಾಮ್ ಬಿನ್ಹ  ಮಿನ್ಹ  ರವ್ರತ 25 

ಆಗಸ್ಟ  2020 ರಾಂದತ ವಿೇಡಿಯ-ಕಾನಫರೆನ್ಹ  ಮೂಲಕ ನಡೆಸಿದರತ. 

 

2. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತ-ವಿಯೆಟಾನಾಂ ಸಮಗಿ ಕಾಯಿತಾಂತಿದ ಸಹಭಾಗಿತವದ ಇತ್ರುೇಚಿನ ಬೆಳವ್ಣಿಗೆಗಳನತನ ಎರಡೂ 

ಕಡೆಯವ್ರತ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿದರತ ಮತತು ಅವ್ರ ವ್ಾಾಪಕವ್ಾದ ನಿಶ್ಿತಾರ್ಿದ ಭವಿಷ್ಾದ ಹಾದಿಯನತನ ಚಚಿಿಸಿದರತ. ಎರಡತ 

ದೇಶಗಳ ನಡತವಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಮತತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಿಕ್ಕೆ ಹೂಸ ಆವೇಗವ್ನತನ ಸೇರಿಸಲತ ಮತತು ನಾಗರಿಕ ಪರಮಾಣತ ಶಕ್ತು, 

ಬಾಹಾಾಕಾಶ, ಸಮತದಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತತು ಹೂಸ ತಾಂತಿಜ್ಞಾನಗಳಾಂತಹ ಉದಯೇನತುಖ ಪಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಕಟ ಸಹಕಾರವ್ನತನ 

ಅನವೇಷಿಸಲತ ಅವ್ರತ ಒಪ್ಪಿಕ್ಕೂಾಂಡರತ. 

 

3. ಸಹ-ಅಧ್ಾಕ್ಷರತ ಪರಸಿರ ಆಸಕ್ತುಯ ಪಾಿದೇಶ್ಕ ಮತತು ಅಾಂತರರಾಷಿರೇಯ ವಿಷ್ಯಗಳ ಬಗೆೆ ಅಭಿಪಾಿಯಗಳನತನ 

ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕ್ಕೂಾಂಡರತ, ವಿಶ್ೇಷ್ವ್ಾಗಿ COVID-19 ಸಾಾಂಕಾಿಮಿಕ ರೊೇಗದ ಏಕಾಏಕ್ತ. ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ 

ಪುನರತಜ್ಜೇವ್ನಕ್ಕೆ ಆಧಾರವ್ಾಗಿ ಸಾವವ್ಲಾಂಬನ ಮತತು ಮಾನವ್ ಕ್ಕೇಾಂದಿಿತ ಜಾಗತ್ರೇಕರಣದ ಮೂಲಕ ಸಿಿತ್ರಸಾಿಪಕತವವ್ನತನ 

ಹಚಿಿಸತವ್ ಆತುಮಿೇಭಾಿರತ್ ಭಾರತ್ ಅವ್ರ ಪಿಧಾನ ಮಾಂತ್ರಿಯ ದೃಷಿ್ಕ್ಕೂೇನವ್ನತನ ವಿದೇಶಾಾಂಗ ವ್ಾವ್ಹಾರಗಳ 

ಸಚಿವ್ರತ ಒತ್ರುಹೇಳಿದ. ಭಾರತದ ಹೂಸ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಾಿಗಳ ಮತತು ಬೆೇಡಿಕ್ಕಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲತ ಅವ್ರತ ವಿಯೆಟಾನಾಂಗೆ 

ಆಹಾವನ ನಿೇಡಿದರತ. 

 

4. ಕ್ತವಕ್ ಇಾಂಪಾಾಕ್  ಪಾಿಜಕ್ ್ (ಕೂಾಐಪ್ಪ), ಐಟಿಇಸಿ ಮತತು ಇ-ಐಟಿಇಸಿ ಉಪಕಿಮಗಳತ, ಪ್ಪಹಚ್ಡಿ ಫೆಲೂೇಶ್ಪ್ಗಳತ 

ಮತತು ವಿಯೆಟಾನಾಂನ ಮೆಕಾಾಂಗ್ ಡೆಲಾ್ ಪಿದೇಶದಲ್ಲಿನ ಜಲ ಸಾಂಪನೂುಲ ನಿವ್ಿಹಣೆಯ ಯೇಜನಗಳತ, ಎಸ್ಟಡಿಜ್ಗಳತ, 

ಡಿಜ್ಟಲ್ ಸಾಂಪಕಿ ಮತತು ಪರಾಂಪರೆ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ. ವಿಯೆಟಾನಾಂನಲ್ಲಿನ ಮೆಕಾಾಂಗ್ ಡೆಲಾ್ ಪಿದೇಶದಲ್ಲಿನ ಜಲ ಸಾಂಪನೂುಲ 

ನಿವ್ಿಹಣೆಯಲ್ಲಿ 7 ಕೂಾಐಪ್ಪಗಳತ ಮತತು ವಿಯೆಟಾನಾಂನಲ್ಲಿ ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೂಲಸೌಕಯಿಗಳ ನಿಮಾಿಣಕ್ಕೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ 5 

ಕೂಾಐಪ್ಪಗಳತ ಸೇರಿದಾಂತೆ ವಿಯೆಟಾನಾಂನಲ್ಲಿ ಅನತಷ್ಾಠನಕ್ಕೆ 12 ಕೂಾಐಪ್ಪಗಳನತನ ಭಾರತ ಸಕಾಿರ ಅನತಮೇದಿಸಿದ. 

 

5. "ನವ್ದಹಲ್ಲಯ ಸತಷ್ಾು ಸವರಾಜ್ ಇನಿ್್ಟೂಾ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ಹ ಸವಿಿಸ್ಟ (ಎಸ್ಟಎಸ್ಟಐಎಫ್ಎಸ್ಟ) ಮತತು ವಿಯೆಟಾನಾಂ, 

ಹನೂೇಯಿ ಡಿಪ್ಲಿಮಾಾಟಿಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಡತವಿನ ಸಹಕಾರ" ಮತತು "ನಾಾಷ್ನಲ್ ಮಾಾರಿಟೈಮ್ ಫೌಾಂಡೆೇಶನ್ಹ, ನವ್ದಹಲ್ಲ 

ಮತತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಂಶ್ೂೇಧ್ನಾ ಸಾಂಸಿ ಸಮತದಿ ಮತತು ದಿವೇಪಗಳ ನಡತವಿನ ಒಪಿಾಂದ, ಹನೂೇಯಿ" ಜಾಂಟಿ ಆಯೇಗದ 

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ. 

 

6.  ಅನೇಕ ಜಾಗತ್ರಕ ಮತತು ಪಾಿದೇಶ್ಕ ವಿಷ್ಯಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಅವ್ರ ಬಲವ್ಾದ ಒಮತುಖದ ಆಧಾರದ ಮೆೇಲ, ಯತಎನ್ಹ 

ಸಕತಾರಿಟಿ ಕೌನಿ್ಲ್ ಸೇರಿದಾಂತೆ ಬಹತಪಕ್ಷೇಯ ವೇದಿಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ನಿಕಟವ್ಾಗಿ ಸಾಂಘಟಿಸಲತ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವ್ರತ 

ಒಪ್ಪಿಕ್ಕೂಾಂಡರತ, 2021 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತತು ವಿಯೆಟಾನಾಂ ಶಾಶವತ ಸದಸಾರಾಗಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೇವ ಸಲ್ಲಿಸಲ್ಲವ. 

ಏಷಿಯಾನ್ಹ ಚೌಕಟಿ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಮತಖ ಪಾಿದೇಶ್ಕ ವೇದಿಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಮತತು ಸಮನವಯವ್ನತನ ಹಚಿಿಸಲತ ಸಹ 

ಒಪ್ಪಿದ. ಈ ವ್ಷ್ಿ ವಿಯೆಟಾನಾಂನ ಏಷಿಯಾನ್ಹ ಅಧ್ಾಕ್ಷ ಸಾಿನಕ್ಕೆ ಇಎಎಮ್ ಭಾರತದ ಸಾಂಪಲಣಿ ಬೆಾಂಬಲವ್ನತನ 



ವ್ಾಕುಪಡಿಸಿತತ ಮತತು ವಿಶವವ್ು COVID-19 ಸಾಾಂಕಾಿಮಿಕ ರೊೇಗವ್ನತನ ಎದತರಿಸತತ್ರುರತವ್ ಒಾಂದತ ವ್ಷ್ಿದಲ್ಲಿ 

ವಿಯೆಟಾನಾಂ ಆಸಿಯಾನೆ ನಿೇಡಿದ ಸಕಾರಾತುಕ ನಾಯಕತವವ್ನತನ ಪಿಶಾಂಸಿಸಿದ. 

 

7. ಭಾರತ ಮತತು ವಿಯೆಟಾನಾಂ ಭಾರತದ ಇಾಂಡೊೇ-ಪ್ಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರಗಳ ಉಪಕಿಮ (ಐಪ್ಪಒಐ) ಮತತು ಇಾಂಡೊೇ-ಪ್ಸಿಫಿಕ್ 

ಕತರಿತ ಏಷಿಯಾನ್ಹನ ಔ್ಲತಕ್ಗೆ ಅನತಗತಣವ್ಾಗಿ ತಮು ದಿವಪಕ್ಷೇಯ ಸಹಕಾರವ್ನತನ ಹಚಿಿಸಲತ ಸಹ ಒಪ್ಪಿಕ್ಕೂಾಂಡಿವ. 

ಐಪ್ಪಒಐನ ಏಳತ ಸುಾಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಾಂದನತನ ಸಹಕರಿಸಲತ ಭಾರತ ವಿಯೆಟಾನಾಂಗೆ ಆಹಾವನ ನಿೇಡಿತತ. 

 

ನವ್ ದಹಲ್ಲ 

ಆಗಸ್ಟ  25, 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. 
 


