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ਵਿਦਸੇ਼ ਮਤੰਰੀ ਿਲੱੋਂ ਵਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦਾ ਦਰੌਾ (ਿਰਿਰੀ 13-15, 2022) 

15 ਿਰਿਰੀ, 2022 

 

1. ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ਕੰਰ ਨੇ 13-15 ਿਰਿਰੀ, 2022 ਤੱਕ ਵਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ 
ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮਤੰਰੀ ਿਜੋਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਿੱਲੋਂ ਵਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਪਵਹਲੀ ਿੇਰੀ ਸੀ। 
 

2. ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰਤੁਬਾ ਮਹਾਮਵਹਮ ਵਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕਤੱਰ ਟੇਓਡੋਰ ੋਐਲ. 
ਲੋਕਵਸਨ ਜੂਨੀਅਰ ਨਾਲ ਦੁਿੱਲੀ ਮੀਵਟੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੋਿਾਾਂ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਨਿੰਬਰ, 2020 ਵਿਚੱ ਦੁਿੱਲੇ 
ਸਵਹਯੋਗ ਬਾਰੇ ਸਾਾਂਝਾ ਕਵਮਸ਼ਨ, ਵਜਸ ਦੀ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਿਰਚੁਅਲ ਿਾਰਮੈਟ ਵਿਚੱ ਸਵਹ-ਪਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, 
ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਿਲੇੱ ਸਬੰਧਾਾਂ ਵਿਚੱ ਹੋਈ ਤਰਕੱੀ ਦੀ ਸਮੀਵਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਦੋਿਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ 
ਦਰਵਮਆਨ ਵਿਆਪਕ ਸਬਧੰਾਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਿੀ ਰੁਝਾਨ ਬਾਰ ੇਿੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਦੋਿਾਾਂ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ 
ਵਹੱਤਾਾਂ ਦੇ ਿਤੇਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਵੱਦਆਾਂ ਬਾਰੇ ਿੀ ਡੰੂਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਿਟਾਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। 
 

3. ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਦੁਿੱਲੇ ਸਬੰਧਾਾਂ ਵਿਚੱ ਿਾਪਰ ੇਹਾਲੀਆ ਰੁਝਾਨਾਾਂ ਦਾ ਸਆੁਗਤ ਕੀਤਾ, ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਦਿੋਾਾਂ 
ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਾਂਝ ੇਵਹੱਤਾਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਸੀ ਲਾਹਿੇੰਦ ਸਵਹਯੋਗ ਨੂ ੰ
ਡੰੂਘਾ ਕਰਨ ਅਤ ੇਇਸਦਾ ਨਿੇਂ ਿੇਤਰਾਾਂ ਵਿਚੱ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚੱ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ 
ਅੱਤਿਾਦ-ਰੋਧ, ਰੱਵਿਆ ਅਤ ੇਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਵਿਆ ਅਤੇ ਰੱਵਿਆ ਸਮਰੱਥਾਿਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿੌਜੀ 
ਵਸਿਲਾਈ ਅਤ ੇਸਮਰਥੱਾ ਵਨਰਮਾਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕਮੰ ਉੱਤ ੇਸਵਹਮਤੀ ਵਦੱਤੀ। 
 

4. ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਧ ਰਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਰਥਵਿਿਸਥਾਿਾਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤ ੇਦਨੋਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦਰਵਮਆਨ ਪਰੂਕਤਾਿਾਾਂ 
ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚਨੇਾਾਂ ਨੂੰ ਿਨ ਸੁਿਨੰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚੱ ਸਾਾਂਝੇ ਵਹੱਤਾਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਿਤੇੀਬਾੜੀ, 
ਬੁਵਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚਾ, ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਦਿਾਈਆਾਂ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ICT, ਅਤ ੇਵਿਵਗਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 
ਿਰਗੇ ਿਤੇਰਾਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਵਥਕ ਸਵਹਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਪਾਰ ਅਤੇ ਵਨਿੇਸ਼ ਸਬੰਧਾਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਿਧਾਉਣ 
ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਉੱਤ ੇਸਵਹਮਤੀ ਵਦੱਤੀ। ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਵਿਨਟੈਕ, ਨੀਲੀ ਅਰਥਵਿਿਸਥਾ, 
ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਪਲੁਾੜ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਵਿਆ ਅਤੇ ਪਰਪੰਰਾਗਤ ਇਲਾਜ ਿਰਗੇ ਉੱਭਰ ਰਹ ੇ
ਿੇਤਰਾਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਹਯੋਗ ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਹਾਲੀਆ ਪਵਹਲਕਦਮੀਆਾਂ ਬਾਰ ੇਤੱਸਲੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। 
 

5. ਦੋਿਾਾਂ ਦਸੇ਼ਾਾਂ ਨੇ ਿਪਾਰ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤ ੇਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੇ ਿਟਾਾਂਦਰ ੇਨੂ ੰਿਧਾਉਣ ਲਈ ਦੋਿੇਂ 
ਵਧਰਾਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤ ੇਵਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦਰਵਮਆਨ ਸੌਿੀ ਿੀਜ਼ਾ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤ ੇਸਵਹਮਤੀ ਵਦਤੱੀ। 



ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਿਾਪਸੀ ਨੂ ੰ
ਸੁਿਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਿੱਲ ਵਿਲੀਪੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਧਆਨ ਵਦਿਾਇਆ। 
 

6. ਦੋਿੇਂ ਮਤੰਰੀ ਬਹ-ੁਪੱਿੀ ਮੰਚਾਾਂ 'ਤੇ ਨੇੜਲਾ ਤਾਲਮਲੇ ਕਰਨ ਉੱਤ ੇਸਵਹਮਤ ਹਏੋ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਿੀ 
ਭਾਈਿਾਲੀ ਪਰਤੀ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਿਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਵਹੰਦ-ਪਰਸ਼ਾਾਂਤ ਿੇਤਰ ਵਿਚੱ ਦਨੋਾਾਂ 
ਲੋਕਤੰਤਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਾਂ ਇਛੱਾਿਾਾਂ ਅਤ ੇਸਾਾਂਝੀਆਾਂ ਤਰਜੀਹਾਾਂ ਨੂ ੰਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ 
ਵਮਲੇਗੀ। 
 

7. ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਸੇ਼ ਮਤੰਰੀ ਨੇ ਰੱਵਿਆ ਸਕਤੱਰ ਮਹਾਮਵਹਮ ਡੈਲਵਿਨ ਲੋਰੇਂਜ਼ਾਨਾ, ਵਿਤੱ ਸਕੱਤਰ 
ਮਹਾਮਵਹਮ ਕਾਰਲੋਸ ਡੋਵਮੰਗੁਏਜ਼ III ਅਤੇ ਿਤੇੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਮਹਾਮਵਹਮ ਡਾ: ਵਿਲੀਅਮ ਡਾਰ ਨਾਲ 
ਿੀ ਕ੍ਰਮਿਾਰ ਰੱਵਿਆ, ਵਿੱਤ ਅਤ ੇਿਤੇੀਬਾੜੀ ਿਤੇਰਾਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਹਯੋਗ ਨੂ ੰਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਵਦਆਾਂ 
ਬਾਰ ੇਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। 
 

8. ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਨੀਲਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰ ੇਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਾਾਂ 
ਨੇ ਦਹੋਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦਰਵਮਆਨ ਦੋਸਤੀ ਅਤ ੇਸਦਭਾਿਨਾ ਨੂ ੰਿਾਧਾ ਦੇਣ ਵਿਚੱ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਭੂਵਮਕਾ 
ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤ ੇਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂ ੰਭਾਰਤ ਅਤ ੇਵਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦਰਵਮਆਨ ਸਾਾਂਝਾ ਪੁਲ ਬਣੇ 
ਰਵਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। 
 

ਨਿੀਂ ਵਦੱਲੀ 
15 ਿਰਿਰੀ, 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. 

 
 

 


