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17 వ భారత-వియత్నాాం ఉమ్మడి కమిషన్ సమావేశాం
ఆగస్టు 25, 2020
వ్యాపార, ఆర్ధిక, వైజ్ఞానిక మరియు సాాంకేతిక సహకారాంపై భారత-వియత్నాాంల
ఉమ్మడి కమిషన్ యొక్క 17 వ సమావేశాం భారత విదేశాాంగ మాంత్రి (EAM) డాక్టర్
ఎస్. జైశాంకర్ మరియు సోషలిస్ట్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ వియత్నాాం యొక్క ఉప
ప్రధాన మాంత్రి మరియు విదేశాాంగ మాంత్రి హిజ్ ఎక్సలెన్సీ శ్రీ ఫామ్ బిన్హ్
మిన్హ్ ల సహ-అధ్యక్షతన 2020 ఆగస్టు 25 న వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా
జరిగిాంది.
2.
సమావేశాంలో,
ఇరుపక్షాలు
భారతదేశాం-వియత్నాాం
యొక్క
సమగ్ర
వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాంలో ఇటీవలి పరిణామాలను సమీక్షిాంచాయి మరియు
వారి మధ్య కుదిరిన విస్తృత ఒప్పాందాల యొక్క భవిష్యత్తు బాట గురిాంచి
చర్చిాంచాయి. ఇరు దేశాల మధ్య ఆర్థిక మరియు రక్షణ ఒప్పాందాలు కొత్త
ఒరవడి అాందుకునేాందుకు, పౌర అణుశక్తి, అాంతరిక్ష, సముద్ర శాస్త్రాలు మరియు
కొత్త సాాంకేతిక పరిజ్ఞానాం వాంటి అభివృద్ధి చెాందుతున్న అాంశాలలో మెరుగైన
సహకారాన్ని అన్వేషిాంచడానికి వారు అాంగీకరిాంచారు.
3. సహ-అధ్యక్షులు పరస్పర ప్రయోజనకర ప్రాాంతీయ మరియు అాంతర్జాతీయ
సమస్యలపై
ముఖ్యాంగా COVID-19 మహమ్మారి వ్యాప్తి చెాందుతున్న
సాందర్భాంలో
తమ
అభిప్రాయాలను
పాంచుకున్నారు.
భారతదేశ
ఆర్థిక
పునరుజ్జీవనానికి ప్రాతిపదికగా స్వావలాంబన మరియు మానవ-కేాంద్రీకృత
ప్రపాంచీకరణ ద్వారా స్థితిస్థాపకత పెాంచడానికి ఆత్మనిర్భర్ భారత్
ద్వారా ప్రధానమాంత్రి యొక్క ఆశయాన్ని విదేశాాంగ మాంత్రి ఎత్తి
చూపిాంచారు. భారతదేశాం యొక్క కొత్త ఆర్థిక సామర్థ్యాలు మరియు గిరాకీని
సద్వినియోగాం చేసుకోవాలని అయన వియత్నాాంను ఆహ్వానిాంచారు.
4. క్విక్ ఇాంపాక్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ (QIP), ITEC మరియు ఇ-ITEC చొరవలు, PhD
ఫెలోషిప్లు, అలాగే వియత్నాాం యొక్క మెకాాంగ్ డెల్టా ప్రాాంతాంలోని నీటి
వనరుల నిర్వహణలో ప్రాజెక్టులు, SDGలు, డిజిటల్ కనెక్టివిటీ మరియు
వారసత్వవనరుల పరిరక్షణ వాంటి సామర్ధ్యాం పెాంచే 12 QIPలను వియత్నాాంలో
అమలు కోసాం భారత ప్రభుత్వాం ఆమోదిాంచిాంది, ఇాందులో వియత్నాాం యొక్క
మెకాాంగ్ డెల్టా రీజియన్లోని నీటి వనరుల నిర్వహణలో 7 QIPలు మరియు

వియత్నాాంలో విద్యా మౌలిక సదుపాయాల నిర్మాణానికి సాంబాంధిాంచిన 5 QIPలు
ఉన్నాయి.
5. "సుష్మా స్వరాజ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫారిన్ సర్వీస్ (SSIFS), మరియు
డిప్లొమాటిక్ అకాడమీ ఆఫ్ వియత్నాాం, హనోయి" మరియు "నేషనల్ మారిటైమ్
ఫౌాండేషన్, క్రొత్త ఢిల్లీ మరియు సైాంటిఫిక్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్
ఆఫ్ సీ అాండ్ ఐలాాండ్స్, హనోయి మధ్య అవగాహన ఒప్పాందాం" ఉమ్మడి కమిషన్
సమావేశాం యొక్క పరిధిలో ఒప్పాందాం చేయబడిాంది.
6. అనేక ప్రపాంచ మరియు ప్రాాంతీయ సమస్యలపై వారి దృఢమైన అభిప్రాయాల
ఆధారాంగా, ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మాండలితో సహా బహుళ పక్ష ఫోరమ్లలో
సమన్వయాం చేసుకోవడానికి ఇరుపక్షాలు అాంగీకరిాంచాయి, ఇాందులో భారతదేశాం
మరియు వియత్నాాం రెాండూ 2021 లో అశాస్వాత సభ్యులుగా ఏకకాలీనాంగా
పనిచేస్తాయి. ASEAN చట్రాంలో ముఖ్యమైన ప్రాాంతీయ వేదికలలో సహకారాం
మరియు సమన్వయాన్ని బలోపేతాం చేయడానికి కూడా అాంగీకరిాంచారు. ఈ సాంవత్సరాం
వియత్నాాం యొక్క ASEAN అధ్యక్ష పదవికి భారతదేశాం యొక్క పూర్తి
మద్దతును విదేశాాంగ మాంత్రి తెలిపారు మరియు ప్రపాంచాం COVID-19 మహమ్మారిని
ఎదుర్కొాంటున్న సాంవత్సరాంలో ASEANకు వియత్నాాం అాందిాంచిన సానుకూల
నాయకత్వాన్ని ప్రశాంసిాంచారు.
7. భారతదేశాం మరియు వియత్నాాం కూడా
భారతదేశాం యొక్క ఇాండో-పసిఫిక్
మహాసముద్రాల ఇనిషియేటివ్ (IPOI) మరియు ఈ ప్రాాంతాంలోని అాందరికీ ఉమ్మడి
భద్రత, శ్రేయస్సు మరియు వృద్ధిని సాధిాంచడానికి ఇాండో-పసిఫిక్ పై ASEAN
యొక్క దృక్పధాంకు అనుగుణాంగా తమ ద్వైపాక్షిక సహకారాన్ని వృద్ధి పరచడానికి
అాంగీకరిాంచాయి. IPOI యొక్క ఏడు స్తాంభాలలో ఏదేని ఒకదానిపై సహకరిాంచాలని
భారతదేశాం వియత్నాాంను ఆహ్వానిాంచిాంది.
క్రొత్త ఢిల్లీ
ఆగస్టు 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.

