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ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ ಗೆ ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಸಚಿವರ ಭೇಟಿ (ಫೆಬ್ರವರಿ 13-15, 2022) 

ಫೆಬ್ರವರಿ 15, 2022 

 

1. ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಸಚಿವ ಡ . ಎಸ್. ಜೈಶಾಂಕರ್ ಅವರು 13-15 ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ರವರೆಗೆ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೇಡಿದರು. 

ಇದು ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಸಚಿವರ ಗಿ (ಇಎಎಾಂ) ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ ಗೆ ಅವರ ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯ ಗಿದ. 

 

2. ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಸಚಿವ ತನ್ನ ಜೊತೆಗ ರ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ ನ್ ವಿದೇಶ ಾಂಗ ವಯವಹ ರಗಳ ಕ ರ್ಯದರ್ಶಯ ಶ್ರೇಷ್ಠಟಿಯೊಡೊರೆೊ L. 

ಲ ಕ್ಸ್ನ್ಸ ಜೊನರ್ರ್ ಜೊತೆಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೇರ್ ಸಭರ್ನ್ುನ ನ್ಡಸಿದರು. 2020ರ ನ್ವಾಂಬ್ರ್ನ್ಲಿಿ ವರ್ುಯರ್ಲ್ ರೊಪದಲಿಿ 

ಸಹ-ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ ದ್ವಿಪಕ್ಷೇರ್ ಸಹಕ ರದ ಜಾಂಟಿ ಆಯೊೇಗದ ಸಭರ್ ನ್ಾಂತರ ದ್ವಿಪಕ್ಷೇರ್ ಸಾಂಬ್ಾಂಧ್ಗಳಲಿಿನ್ 

ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ುನ ಇಬ್ಬರು ಸಚಿವರು ಪರಿರ್ಶೇಲಿಸಿದರು. ಅವರು ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ವ್ ಯಪಕ ಕ ರ್ಯ ಭವಿಷ್ಯದ 

ಪಥವನ್ುನ ರ್ಚಿಯಸಿದರು. ಇಬ್ಬರುಸಚಿವರು ಪರಸಪರ ಹಿತ ಸಕ್ಸಿರ್ ಪ್ ರದೇರ್ಶಕ ಮತುಿ ಅಾಂತರ ಷ್ಟ್ರೇರ್ ವಿಷ್ರ್ಗಳ ಬ್ಗೆೆ 

ಆಳವ್ ದ ಅಭಿಪ್ ರರ್ಗಳನ್ುನ ವಿನಮರ್ ಮ ಡಿಕೊಾಂಡರು. 

 

3. ಎರಡೊ ದೇಶಗಳ ನ ರ್ಕತಿದ ದೃಷ್ಟ್ಿಗೆ ಅನ್ುಗುಣವ್ ಗಿ ಪರಸಪರ ಲ ಭದ ರ್ಕ ಸಹಕ ರ ಮತುಿ ಹಾಂಚಿಕರ್ 

ಹಿತ ಸಕ್ಸಿಗಳ ಆಧ ರದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಕ್ಷೇತರಗಳಿಗೆ ವಿಸಿರಣೆಗೆ ಕ ರಣವ್ ದ ದ್ವಿಪಕ್ಷೇರ್ ಸಾಂಬ್ಾಂಧ್ಗಳಲಿಿನ್ ಇತ್ಿೇಚಿನ್ 

ಪರವೃತ್ಿಗಳನ್ುನ ಸಚಿವರು ಸ್ ಿಗತ್ಸಿದರು. ಭಯೊೇತ ಪದನೆ ನಗರಹ ಮತುಿ ರಕ್ಷಣ  ಮತುಿ ಕಡಲ ಭದರತೆ, ರಕ್ಷಣ  

ಸ್ ಮಥಯಯಗಳನ್ುನ ಒಳಗೆೊಾಂಡಾಂತೆ ಮಿಲಿಟರಿ ತರಬೆೇತ್ ಮತುಿ ಸ್ ಮಥಯಯ ವಧ್ಯನೆರ್ಲಿಿ ತೆೊಡಗಿಸಿಕೊಳುುವಿಕರ್ನ್ುನ 

ಬ್ಲಪಡಿಸುವ ನಟಿಿನ್ಲಿಿ ಅವರು ಮತಿಷ್ುಿ ಕಲಸ ಮ ಡಲು ಒಪ್ಪಪಕೊಾಂಡರು. 

 

4. ವೇಗವ್ ಗಿ ಬೆಳೆರ್ುತ್ಿರುವ ಮ ರುಕಟ್ಟಿ ಆರ್ಥಯಕತೆಗಳಾಂತಹ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ಪೂರಕತೆಗಳ ಬೆಳಕ್ಸನ್ಲಿಿ ಮತುಿ 

ಪೂರೆೈಕ ಸರಪಳಿಗಳನ್ುನ ವೈವಿಧ್ಯಗೆೊಳಿಸುವ ಹಾಂಚಿಕರ್ ಆಸಕ್ಸಿರ್ ಬೆಳಕ್ಸನ್ಲಿಿ, ಅವರು ಆರ್ಥಯಕ ಸಹಕ ರವನ್ುನ ಮತುಿ 

ಕೃಷ್ಟ್ರ್ಾಂತಹ ಕ್ಷೇತರಗಳ ವ್ ಯಪ್ಪಿರ್ಲಿಿ ವ್ ಯಪ್ ರ ಮತುಿ ಹೊಡಿಕ ಲಿಾಂಕ್ಗಳನ್ುನ ಮತಿಷ್ುಿ ವಿಸಿರಿಸಲು ಪರರ್ತನಗಳನ್ುನ 

ಮ ಡಲು ಒಪ್ಪಪಕೊಾಂಡರು. ಮೊಲಸ್ೌಕರ್ಯ, ಆರೆೊೇಗಯ ಮತುಿ ಔಷ್ಧೇರ್, ಪರವ್ ಸೊೇದಯಮ, ICT, ಮತುಿ ವಿಜ್ಞ ನ್ 

ಮತುಿ ತಾಂತರಜ್ಞ ನ್. ಫಿನ್ಸಟ್ಟಕ್, ನೇಲಿ ಆರ್ಥಯಕತೆ, ನ್ವಿೇಕರಿಸಬ್ಹುದ ದ ಇಾಂಧ್ನ್, ಬ ಹ ಯಕ ಶ, ಸೈಬ್ರ್ ಭದರತೆ ಮತುಿ 

ಸ್ ಾಂಪರದ ಯಿಕ ಔಷ್ಧ್ಗಳಾಂತಹ ಉದಯೊೇನ್ುುಖ ಕ್ಷೇತರಗಳಲಿಿ ಸಹಕ ರವನ್ುನ ಹಚಿಿಸಲು ಇತ್ಿೇಚಿನ್ ಉಪಕರಮಗಳ ಬ್ಗೆೆ 

ಸಚಿವರುಗಳು ತೃಪ್ಪಿ ವಯಕಿಪಡಿಸಿದರು. 

 

5. ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನ್ಡುವ ವ್ ಯಪ್ ರ, ಪರವ್ ಸೊೇದಯಮ ಮತುಿ ವಿದ ಯರ್ಥಯಗಳ ವಿನಮರ್ವನ್ುನ ವಿಸಿರಿಸಲು, ಭ ರತ 

ಮತುಿ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ  ನ್ಡುವ ಸರಳಿೇಕೃತ ವಿೇಸ್  ಆಡಳಿತದ ಅಗತಯವನ್ುನ ಎರಡೊ ಕಡರ್ವರು ಒಪ್ಪಪಕೊಾಂಡರು. ವಿದೇಶ ಾಂಗ

ಸಚಿವ ಸಹ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ ಗೆ ಭ ರತ್ೇರ್ ವೈದಯಕ್ಸೇರ್ ವಿದ ಯರ್ಥಯಗಳನ್ುನ ಬೆೇಗನೆ ಹಿಾಂದ್ವರುಗಿಸಲು ಅನ್ುಕೊಲವ್ ಗುವಾಂತೆ 

ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ ಸಕ ಯರದ ಗಮನ್ವನ್ುನ ಕೊೇರಿದರು. 

 

6. ಇಬ್ಬರೊ ಸಚಿವರು ಬ್ಹುಪಕ್ಷೇರ್ ವೇದ್ವಕಗಳಲಿಿ ನಕಟವ್ ಗಿ ಸಮನ್ಿರ್ಗೆೊಳಿಸಲು ಒಪ್ಪಪಕೊಾಂಡರು ಮತುಿ ಇಾಂಡೊೇ-

ಪಸಿಫಿಕ್ ಪರದೇಶದ ಎರಡು ಪರಜ ಪರಭುತಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ವಿರ್ ಆಕ ಾಂಕ್ಷಗಳು ಮತುಿ ಹಾಂಚಿಕರ್ ಆದಯತೆಗಳನ್ುನ 

ಸುಗಮಗೆೊಳಿಸುವ ಬ್ಹುಮುಖಿ ಪ್ ಲುದ ರಿಕಗೆ ತಮು ಬ್ಲವ್ ದ ಬ್ದಿತೆರ್ನ್ುನ ಪುನ್ರುರ್ಿರಿಸಿದರು. 



 

7. ಭೇಟಿರ್ ಸಮರ್ದಲಿಿ, ವಿದೇಶ ಾಂಗಸಚಿವರುರಕ್ಷಣೆ, ಹಣಕ ಸು ಮತುಿ ಕೃಷ್ಟ್ ಕ್ಷೇತರಗಳಲಿಿ ಸಹಕ ರವನ್ುನ 

ಬ್ಲಪಡಿಸುವ ಸಮಸಯಗಳನ್ುನ ರ್ಚಿಯಸಲು ಡಲಿಿನ್ಸ ಲೆೊರೆಾಂಜನ , ರಕ್ಷಣ  ಕ ರ್ಯದರ್ಶಯ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ ಲೆೊೇಯಸ್ ಡೊಮಿನೆಗ್ಸ  

III, ಹಣಕ ಸು ಕ ರ್ಯದರ್ಶಯ & ಶ್ರೇಷ್ಠ ಡ  ವಿಲಿರ್ಾಂ ದ ರ್, ಕೃಷ್ಟ್ ಕ ರ್ಯದರ್ಶಯಅವರೆೊಾಂದ್ವಗೆ ಸಾಂವಹನ್ ನ್ಡಸಿದರು. 

 

8. ವಿದೇಶ ಾಂಗಸಚಿವರು ಮನಲ ದಲಿಿ ಭ ರತ್ೇರ್ ಸಮುದ ರ್ದ ಕ ರಸ್-ಸಕ್ಷನ್ಸದೊಾಂದ್ವಗೆ ಸಾಂವಹನ್ ನ್ಡಸಿದರು. 

ಅವರು ಎರಡು ದೇಶಗಳ ಜನ್ರ ನ್ಡುವ ಸನೇಹ ಮತುಿ ಸ್ೌಹ ದಯವನ್ುನ ಉತೆಿೇಜಿಸುವಲಿಿ ಅವರ ಪ್ ತರವನ್ುನ 

ಪರಶಾಂಸಿಸಿದರು ಹ ಗೊ ಭ ರತ ಮತುಿ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ  ಜನ್ರ ನ್ಡುವ ಸೇತುವಯ ಗಿ ಮುಾಂದುವರಿರ್ುವಾಂತೆ ಒತ ಿಯಿಸಿದರು. 

 

ನ್ವ ದಹಲಿ 

ಫೆಬ್ರವರಿ 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. 

 
 
 


