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ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଗସ୍ତ (13-15 ବଫବୃ୍ଆରୀ 2022) 

ବଫବୃ୍ଆରୀ 15, 2022 

1. ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର 13-15 ବଫବୃ୍ଆରୀ 2022 ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଗସ୍ତ କରଥିିବଲ। ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର 
ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବ୍ବର ଫିଲିପାଇନ୍ସକୁ ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ ଥିଲା। 

2. ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ପ୍ରତପିକ୍ଷ ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର ସଚବି୍ ମାନ୍ୟବ୍ର ଟଓିବଡାବରା ଏଲ୍ ଲକସନି୍ ଜୁନ୍ଅିରଙ୍କ 

ସହତି ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ବବ୍ୈଠକ କରଥିିବଲ। ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସହବ ାଗ ଉପବର ନ୍ବଭମବର 2020 ବର ଭଚଚୁ ଆଲ୍ ଫମଚାଟବର ଅନୁ୍ଷ୍ଠିତ ମିଳତି 
ଆବୟାଗର ବବ୍ୈଠକ ପବର ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସମ୍ପକଚବର ବହାଇଥିବ୍ା ଅଗ୍ରଗତରି େୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀକ୍ଷା କରଥିିବଲ। ଏହ ିବବ୍ୈଠକବର ବସମାବନ୍ ସହ-

ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରଥିିବଲ। ବସମାବନ୍ ମଧ୍ୟ େୁଇ ବେଶ ମଧ୍ୟବର ବ୍ୟାପକ ଭାଗିୋରୀର ଭବ୍ଷି୍ୟତର ପଥ ବ୍ଷି୍ୟବର ଆବଲାଚନ୍ା କରଥିିବଲ। 
ପାରସ୍ପରକି ୍ାଥଚର ଆ୍ଚଳଳକି ତଥା ଆ୍ତରଜଚାତୀୟ ପ୍ରସ୍ଗରବର ମଧ୍ୟ େୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟବର ଗଭୀର ଭାବବ୍ ମତ ବ୍ନି୍ମିୟ ବହାଇଥିଲା। 

3. ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସମ୍ପକଚବର ଆସଥିିବ୍ା ସାମ୍ପ୍ରତକି ପରବି୍ର୍ତ୍ଚନ୍କୁ େୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ୍ାଗତ କରଥିିବଲ  ାହା ପାରସ୍ପରକି ଲାଭୋୟକ ସହବ ାଗକୁ ବୃ୍ଦ୍ଧ ି
କରବି୍ା ଏବ୍ଂ ଉଭୟ ବେଶର ବନ୍ତୃତ୍ୱର େୂରେୃଷ୍ଟ ିଅନୁ୍ ାୟୀ ଅଂଶୀୋରତି ୍ାଥଚକୁ ଆଧାର କର ିନୂ୍ତନ୍ ବକ୍ଷତ୍ରବର ବ୍ସି୍ତାର କରବି୍ାବର 

ସହାୟକ ବହାଇଛ।ି ଆତଙ୍କବ୍ାେର ମୁକାବ୍ଲିା ଏବ୍ଂ ପ୍ରତରିକ୍ଷା ତଥା ସାମୁଦି୍ରକ ନ୍ରିାପର୍ତ୍ାବର ଭାଗିୋରୀକୁ ସୁେୃଢ କରବି୍ା େଗିବର ପ୍ରତରିକ୍ଷା 
କ୍ଷମତା ଓ ସାମରକି ତାଲିମ ତଥା େକ୍ଷତା ବ୍କିାଶ େଗିବର ବସମାବନ୍ ଅଧିକ କା ଚୟ କରବି୍ାକୁ ସହମତ ବହାଇଥିବଲ। 

4. େୁତ ଗତବିର ବ୍ଢୁଥିବ୍ା ବ୍ଜାର ଅଥଚନ୍ୀତ ିଭାବ୍ବର େୁଇ ବେଶ ମଧ୍ୟବର ଥିବ୍ା ପରପିରୂକତା ଏବ୍ଂ ବ ାଗାଣ ଶଙୃ୍ଖଳାକୁ ବ୍ବି୍ଧି କରବି୍ାବର 
ପାରସ୍ପରକି ଆଗ୍ରହକୁ େୃଷି୍ଟବର ରଖି ବସମାବନ୍ ଅଥଚବନ୍ୈତକି ସହବ ାଗ ତଥା କୃଷ୍,ି ଭିର୍ତ୍ଭୂିମ,ି ୍ାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଫାମଚାସୁୟଟକିାଲସ, ପ ଚୟଟନ୍, ଆଇସଟି ି
ଏବ୍ଂ ବ୍ଜି୍ଞାନ୍ ଓ ପ୍ର ୁକି୍ତବ୍େିୟା ଭଳ ିବ୍ଭିିନ୍ନ ବକ୍ଷତ୍ରବର ବ୍ାଣିଜୟ ଓ ପୁଞି୍ଜ ବ୍ନି୍ବି ାଗ ସଂବ ାଗକୁ ଆହୁର ିବ୍ସି୍ତାର କରବି୍ା ନ୍ମିବ୍ତର ବଚଷ୍ଟା 

କରବି୍ାକୁ ସହମତ ବହାଇଥିବଲ। ଫିନ୍ବଟକ୍, ନ୍ୀଳ ଅଥଚନ୍ୀତ,ି ଅକ୍ଷୟ ଶକି୍ତ, ମହାକାଶ, ସାଇବ୍ର ସରୁକ୍ଷା ଏବ୍ଂ ପାରମ୍ପାରକି ଔଷ୍ଧ ଭଳ ି
ଉେୀୟମାନ୍ ବକ୍ଷତ୍ରବର ସହବ ାଗକୁ ବୃ୍ଦ୍ଧ ିକରବି୍ା ପାଇଁ ସମ୍ପ୍ରତ ିନ୍ଆି ାଇଥିବ୍ା ପେବକ୍ଷପକୁ େୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ସବ୍ତରାଷ୍ଜନ୍କ ଭାବ୍ବର ଉବେଖ 

କରଥିିବଲ। 

5. େୁଇ ବେଶ ମଧ୍ୟବର ବ୍ୟବ୍ସାୟ, ପ ଚୟଟନ୍ ଏବ୍ଂ ଛାତ୍ର ବ୍ନି୍ମିୟକୁ ବ୍ସି୍ତାର କରବି୍ାକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଭାରତ ଏବ୍ଂ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ମଧ୍ୟବର 
ସରଳ ଭିସା ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥ୍ାର ଆବ୍ଶୟକତା ଉପବର ସହମତ ବହାଇଥିବଲ। ଭାରତୀୟ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରମାନ୍ଙ୍କ ଫିଲିପାଇନ୍ସକୁ ଶୀଘ୍ର ବଫରବି୍ା ସଗୁମ 

କରବି୍ାକୁ ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ସରକାରଙ୍କ େୃଷ୍ଟି ଆକଷ୍ଚଣ କରଥିିବଲ। 

 



6. ଉଭୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ହୁପକ୍ଷୀୟ ମ୍ଚଳବର ଘନ୍ଷି୍ଠ ଭାବ୍ବର ସମନ୍ବୟ ରକ୍ଷା କରବି୍ାକୁ ସହମତ ବହାଇଥିବଲ ଏବ୍ଂ ବ୍ହୁମୁଖୀ ସହଭାଗୀତା ପାଇଁ 
ବସମାନ୍ଙ୍କର େୃଢ ପ୍ରତବି୍ଦ୍ଧତାକୁ ବୋହରାଇଥିବଲ  ାହା ଏହ ିେୁଇ ଗଣତାନ୍ତ୍ରକି ରାଷ୍ଟ୍ରର ବ୍କିାଶମଳୂକ ଆକାଂକ୍ଷା ଏବ୍ଂ ଭାରତ-ପ୍ରଶା୍ତର 

ମହାସାଗର ଅ୍ଚଳଳବର ସହଭାଗୀ ପ୍ରାଥମିକତାକୁ ସଗୁମ କରବି୍। 

7. ପ୍ରତରିକ୍ଷା, ଅଥଚ ଏବ୍ଂ କୃଷ୍ ିବକ୍ଷତ୍ରବର ସହବ ାଗକୁ ମଜବୁ୍ତ କରବି୍ା ପାଇଁ ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହ ିଗସ୍ତ ସମୟବର ପ୍ରତରିକ୍ଷା 
ସଚବି୍ ମାନ୍ୟବ୍ର ବଡଲଫିନ୍ ବଲାବରଞ୍ଜାନ୍ା, ଅଥଚ ସଚବି୍ ମାନ୍ୟବ୍ର କାବଲଚାସ ବଡାମବିନ୍ଗୁଏଜ୍ ତୃତୀୟ ଏବ୍ଂ କୃଷ୍ ିସଚବି୍ ମାନ୍ୟବ୍ର ଡକଟର 

ୱିଲିୟମ୍ ଡାରଙ୍କ ସହ ବ୍ାର୍ତ୍ଚାଳାପ କରଥିିବଲ।  

8. ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ଲିାବର ଭାରତୀୟ ସମୁୋୟର ପ୍ରତନି୍ଧିିମାନ୍ଙ୍କ ସହତି ବ୍ାର୍ତ୍ଚାଳାପ କରଥିିବଲ। େୁଇ ବେଶର ବଲାକଙ୍କ 
ମଧ୍ୟବର ବ୍ନୁ୍ଧତା ଓ ସଂପ୍ରୀତକୁି ବପ୍ରାତ୍ସାହତି କରବି୍ାବର ବସ ବସମାନ୍ଙ୍କର ଭୂମକିାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରଥିିବଲ ଏବ୍ଂ ବସମାନ୍ଙୁ୍କ ଭାରତ ଓ 
ଫିଲିପାଇନ୍ସର ବଲାକଙ୍କ ମଧ୍ୟବର ବସତୁ ଭାବ୍ବର କା ଚୟ ଜାର ିକରବି୍ାକୁ ଅନୁ୍ବରାଧ କରଥିିବଲ। 

ନୂ୍ଆେେିୀ 

ବଫବୃ୍ଆରୀ 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. 


