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1. વિદેશમંત્રી ડો. એસ. જયશંકર ે13-15 ફેબ્રુઆરી 2022 દરવમયાન વફવિપાઈન્સની મુિાકાત િીધી હતી. 
વિદેશમંત્રી (ઇએએમ) તરીકે તેમની વફવિપાઈન્સની આ પ્રથમ મુિાકાત હતી. 
 

2. વિદેશમંત્રીએ વફવિપાઈન્સના વિદેશી બાબતોના સવિિ ટીઓડોરો એિ. િોકવસન જુવનયર સાથ ે
વિપક્ષીય બેઠક યોજી હતી. બંને મંત્રીઓએ નિેમ્બર 2020માં િર્ચયુુઅિ ફોમેટમાં સહ-અધ્યક્ષતા કરિેી 
વિપક્ષીય સહકાર પરના સંયુક્ત આયોગની બેઠક બાદથી વિપક્ષીય સંબંધોમાં થયેિા વિકાસની સમીક્ષા 
કરી હતી. તેઓએ બંને દેશો િર્ચિેના વ્યાપક જોડાણના ભાવિ માગ ુઅંગે પણ િિાુ કરી હતી. બંને 
મંત્રીઓએ પરસ્પર વહતના પ્રાદેવશક અને આંતરરાષ્ટ્ર ીય મુદ્દાઓ પર પણ ઊંડાણપૂિુક વિિારનું 
આદાનપ્રદાન કયુું હતંુ. 
 

3. મંત્રીઓએ વિપક્ષીય સંબંધોમાં તાજતેરના િિણોનું સ્િાગત કયુું હતંુ જણેે પરસ્પર િાભદાયી 
સહકારને િધુ ગાઢ બનાિિામાં અને બંને દેશોના નેતૃત્િની દ્રવષ્ટ્ને અનુરૂપ સવહયારા વહતોના આધાર ે
નિા ક્ષેત્રોમાં વિસ્તરણમાં યોગદાન આપયું છે. તેઓ આતંકિાદ વિરોધી અને સંરક્ષણ અને દવરયાઈ 
સુરક્ષામાં જોડાણને િધુ મજબૂત કરિા, સંરક્ષણ ક્ષમતાઓ તેમજ િશ્કરી તાિીમ અને ક્ષમતા વનમાુણન ે
આિરી િેિા માટે સંમત થયા હતા. 
 

4. ઝડપથી વિકસતા બજાર અથુતંત્રો તરીકે બે દેશો િર્ચિેની પૂરકતા અને સપિાય િેઈનમાં િૈવિધ્ય 
િાિિામાં સવહયારા વહતને ધ્યાનમાં રાખીન ેતેઓ કૃવિ, ઈન્રાસ્ટર ક્િર જિેા વિવિધ ક્ષેત્રોમાં આવથુક 
સહયોગ તેમજ િેપાર અને રોકાણ સંબંધી સંબંધોને િધુ વિસ્તૃત કરિાના પ્રયાસો કરિા સંમત થયા 
હતા. તેમાં આરોગ્ય અને ફામાુસ્યુવટકલ્સ, પ્રિાસન, આઇસીટી, અને વિજ્ઞાન અને ટેકનોિોજી સવહતના 
ક્ષેત્રો સામેિ છે. મંત્રીઓએ ફાઇનાવન્શયિ ટેક્નોિોજી, બ્િુ ઈકોનોમી, વરન્યુએબિ એનજી, સ્પેસ, સાયબર 
વસક્યોવરટી અને પરંપરાગત દિા જિેા ઉભરતા ક્ષેત્રોમાં સહકાર િધારિા માટે તાજતેરની પહેિોની 
સંતોિ સાથ ેનોધં પણ કરી હતી. 
 

5. બંને દેશો િર્ચિે વ્યાપાર, પ્રિાસન અને વિદ્યાથીઓના વિવનમયને વિસ્તારિા માટે બંને પક્ષો ભારત 
અને વફવિપાઈન્સ િર્ચિે સરળ વિઝા વ્યિસ્થાની જરૂવરયાત પર સંમત થયા હતા. વિદેશમંત્રીએ 
ભારતીય તબીબી વિદ્યાથીઓને વફવિપાઈન્સમાં િહેિા પરત ફરિાની સુવિધા આપિા માટે વફવિપાઈન્સ 
સરકારનું ધ્યાન પણ દોયુું હતંુ. 
 

6. બંને મંત્રીઓ બહુપક્ષીય મંિો પર નજીકથી સંકિન કરિા માટે સહમત થયા હતા અને ભારત-
પેવસવફક પ્રદેશમા ંબે િોકશાહીની વિકાસિક્ષી આકાંક્ષાઓ અને િહેંિાયેિ પ્રાથવમકતાઓને સરળ 
બનાિતી બહુપક્ષીય ભાગીદારી માટે તેમની મજબૂત પ્રવતબદ્ધતાને પુનઃપુવષ્ટ્ કરી હતી. 



 

7. આ મુિાકાત દરવમયાન વિદેશમંત્રીએ સંરક્ષણ મંત્રી મહામવહમ ડેવલ્ફન િોરને્ઝાના, નાણા મંત્રી 
કાિોસ ડોવમનેગ્યુઝ III અને કૃવિ મંત્રી ડૉ. વિવિયમ ડાર સાથ ેઅનુક્રમે સંરક્ષણ, નાણાં અને કૃવિ 
ક્ષેત્રોમાં સહકારને મજબૂત કરિાના મદુ્દાઓ પર િિાુ કરિા માટે પણ િાતિીત કરી હતી. 
 

8. વિદેશમંત્રીએ મનીિામાં ભારતીય સમુદાયના જૂથ સાથે િાતિીત કરી હતી. તેમણે બે દેશોના િોકો 
િર્ચિે વમત્રતા અને સૌહાદુને પ્રોત્સાવહત કરિામાં તેમની ભૂવમકાની પ્રશંસા કરી હતી અને તેમને ભારત 
અને વફવિપાઈન્સના િોકો િર્ચિે સેતુ બનિાનું િાિુ રાખિા વિનંતી કરી હતી. 
 

નવી દિલ્હી 
ફેબુ્રઆરી 15, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 
 

 

 


