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1. విదేశీ వ్యవ్హారాల మంత్ర ిడా. ఎస్. జ ైశంకర్, 2022 ఫబిి్వ్రి 13-15 తేదీలలో  ఫిలిప్పీన్స్ లల పర్యట ంచార్ు. 
విదేశీ వ్యవ్హారాల మంత్రి (ఈఏఎం)గా ఆయనకు ఇది మొటటమొదట  ఫిలిప్పీన్స్ పర్యటన. 
 
2. ఈఏఎం తన సహచర్ ఫిలిప్పీన్స్ విదేశీ వ్యవ్హారాల మంత్రి గౌర్వ్నీయ ట యోడోరో ఎల్. లాక్స్న్స 
జూనియర్ తో ద్ైైపాక్షిక సమావేశానిి నిర్ైహిచార్ు. 2020 నవ్ంబ్ర్ లల ద్ైైపాక్షిక సహక్ార్ంప్ ై జాయంట్ 
కమిషన్స సమావేశానిక్స వార్ు వ్ర్ుువ్ల్ విధానంలల సహ-సార్థ్యం వ్హించినపీట  న ండి ద్ైైపాక్షిక 
సబ్ంధాలలో  నెలక్ొని పరిణామాలన  ఇర్ువ్ుర్ు మంతరి లు సమీక్షించార్ు. ఇర్ు దేశాల మధ్య విసత ృత 
సాా య సమావేశాలకు సంబ్ంధించి భవిషయతరత  పథానిి కూడా వార్ు చరిుంచార్ు. పర్సీర్ పియోజనం 
కలిగిన పాింతీయ మరియు అంతరాా తీయ అంశాలప్ ై ఇర్ువ్ుర్ు మంతరి లు విసత ృత సాా యలల 
అభిపాియాలన  కూడా పంచ కునాిర్ు. 
 
3. ఇర్ు దేశాల నాయకతైం యొకక విజన్స కు అన గుణంగా పర్సీర్ పియోజనకర్ సహక్ారానిి విసత ృతం 
చేస క్ోవ్డానిక్స అలాగే ఉమమడి పియోజనాల ఆధార్ంగా క్ొతత  ర్ంగాలకు విసతరించడానిక్స దోహదం చేసిన 
ద్ైైపాక్షిక సంబ్ంధాలలో  ఇటీవ్లి ధోర్ణులన  మంతరి లు సాైగత్రంచార్ు. ఉగరవాద నిరోధ్ం మరియు ర్క్షణ 
ఇంక్ా సముది భదిత, ర్క్షణ సామరాా ాలన  కవ్ర్ చేయడంతో పాటు స ైనిక శిక్షణ మరయిు సామరా్ా 
నిరామణంలల భాగసాైమాయనిి బ్లలప్ేతం చేస కునే దిశగా మరింతగా కృషి చేసేంద కు వార్ు అంగీకరించార్ు. 
 
4. వేగంగా వ్ృదిి  చ్ంద తరని మార కట్ ఆరిాక వ్యవ్సాలుగా ఇర్ు దేశాల మధ్య అన బ్ంధాలు, అలాగే 
సర్ఫరా వ్యవ్సాలన  వెైవిధీయకరించడంలల ఉమమడి ఆసకుత ల నేపథ్యంలల, ఆరిాక సహక్ారానిి అదేవిధ్ంగా 
వ్యవ్సాయం, మౌలిక సద పాయాలు, ఆరోగయం మరియు ఔషధాలు, పరాయటకం, ఐసపటీ, ఇంక్ా స ైన్స్ అండ్ 
టెక్ాిలజీ వ్ంట  విసత ృత ర్ంగాలలో  వాణిజయం మరియు ప్ టుట బ్డులన  మరింత విసతరించ క్ోవ్డానిక్స కృషి 
చేయాలని వార్ు అంగీకరించార్ు. ఫిన్స టెక్, బ్లో  ఎక్ానమీ, పునర్ుతాీదక ఇంధ్నం, అంతరిక్షం, స ైబ్ర్ 
భదిత మరియు సాంపిదాయ ఔషధాల వ్ంట  వ్రి్మాన ర్ంగాలలో  సహక్ారానిి ప్ ంచ క్ోవ్డానిక్స ఇటీవ్ల 
చేపట టన చర్యల పటో మంతరి లు సంతృప్ితని వ్యకతం చేశార్ు. 
 



5. ఇర్ు దేశాల మధ్య వాయపారానిి విసతరించడానిక్స, పరాయటకం అలాగే విదాయర్ుా ల మారిీడిక్స, భార్త్ 
మరియు ఫిలిప్పీన్స్ మధ్య వీసా విధానానిి సర్ళీకృతం చేయాలి్న అవ్సర్ం ఉందని ఇర్ు పక్షాలు 
అంగీకరించాయ. భార్తీయ వెైదయ విదాయర్ుా లు సాధ్యమ ైనంత తైర్గా మళోీ ఫిలిప్పీన్స్ కు త్రరిగి వ్చేుంద కు 
తగిన సద పాయాలన  కలిీంచాలి్ందిగా ఈఏఎం ఫిలిప్పీన్స్ పిభుతైం దృషిటక్స తీస క్ ళ్లో ర్ు. 
 
6. బ్హుళపక్ష వేదికలలో  సనిిహితంగా సమనైయం చేస క్ోవ్డానిక్స ఇర్ువ్ుర్ు మంతరి లు అంగీకరించార్ు 
అలాగే ఇండో-పసిఫిక్ పాింతంలల ఇర్ు పిజాసాైమయ దేశాల యొకక ఉమమడి అభివ్ృదిి  ఆక్ాంక్షలు మరియు 
పాిధానయతలకు దన ిగా నిలిచే బ్హుముఖ భాగసాైమాయనిక్స తమ బ్లమ ైన నిబ్దితన  వార్ు 
పునర్ుదాా ట ంచార్ు. 
 
7. ఈ పర్యటన సందర్భంగా, తమతమ దేశాలలో ని ర్క్షణ, ఆరిాక మరియు వ్యవ్సాయ ర్ంగాలలో  సహక్ారానిి 
బ్లలప్ేతం చేస క్ోవ్డానిక్స సంబ్ంధించిన విషయాలన  చరిుంచేంద కు, ఫిలిప్పీన్స్ ర్క్షణ మంత్రి 
గౌర్వ్నీయ డ్లిిన్స లలర ఫ ంజా, ఆరిాక మంత్రి గౌర్వ్నీయ క్ారోో స్ డిమినెగ ై మ మరియు వ్యవ్సాయ మంత్రి 
గౌర్వ్నీయ డా. విలియం దార్ తో కూడా సంభాషించార్ు. 
 
8. మనీలాలలని వివిధ్ ర్ంగాలకు చ్ందిన భార్తీయ పౌర్ులతో కూడా ఈఏఎం సంభాషించార్ు. ఇర్ు దేశాల 
పిజల మధ్య సేిహానిి అలాగే మితితాైనిి పరి త్హించడంలల వారి పాతిన  ఆయన క్ొనియాడార్ు అలాగే 
భార్త్ మరియు ఫిలిప్పీన్స్ పిజల మధ్య వార్ధిగా ఉండటానిి క్ొనసాగించాలి్ందిగా వారిని క్ోరార్ు. 
 
నయయఢిలో్ల 
ఫిబి్వ్రి 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. 
 
 
 



 


