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 ஆசியா ஒத்துழைப்பு உழையாடலின் 17 வது அழைச்சைழவக் கூட்டம் 

ஜனவாி 21,2021  

   

 

1. ஆசியா ஒத்துழைப்பு உழையாடலின் 17 வது அழைச்சைழவக் கூட்டம் (ACD) 

கீழ்காணும் கருப்ப ாருளில், "புதிய  ாதுகாப் ான ைற்றும் ஆரைாக்ய சுற்றுலா” 21 ஜனவாி  

2021  அன்று பைய்நிகர் வடிவில் நழடப ற்றது.  பசல்வி. ாிவா கங்குலி தாஸ்,பசயலாளர் 

(கிைக்கு), பவளிவிகாை அழைச்சகம் கூட்டத்தில் இந்தியத் தைப்ழ   ிைதிநித்துவப் டுத்தினார். 

 

2. தனது கருத்துக்களில் பசயலாளர்(கிைக்கு) ரகாவிட் 19 பதாற்றுரநாயால் 

முன்ழவக்கப் ட்ட சவால்களுக்கு எதிைாக ஒருங்கிழைந்த  திழலக் ரகாாினார், 

உலகளாவிய ப ாருளாதாை ைீட்சிக்கு வலுவான  லதைப்பு ஒத்துழைப்பு முக்கியைானது 

என் ழத அடிரகாடிட்டு காட்டுகிறது. இந்தச் சூைலில் பசயலாளர் ( கிைக்கு) 

வாழ்வாதாைங்கழள ைீண்டும் பகாண்டு வருவதற்கு  ழைய வைிகங்களின் ைறுைலர்ச்சி 

முக்கியைானது என்றாலும், புதுழை ைற்றும் நிைப்புத்தன்ழை குறித்தும் நாம் கவனம் 

பசலுத்த ரவண்டும், ரைலும் புதிய வைிக ைாதிாிகழள ஆைாய ரவண்டும்.  

 

 

3. ரவலழலகழள உறுதி பசய்வதற்காகவும் கலாச்சாை ைற்றும் இயற்ழக  ாைம் ாியத்ழத 

 ாதுகாப் தற்காகவும் சுற்றுலா துழறழய புத்துயிர் ப றுவதற்கும், புனைழைப் தற்கும் 

வலுவான ரதழவழய உைர்ந்து, பசயலாளர்(கிைக்கு) 3T இன் மூரலா ாயத்தின் ஒரு 

 குதியாக சுற்றுலா ரைம் ாட்டில் இந்தியா கவனம் பசலுத்துகிறது என் ழத 

எடுத்துழைத்தார். “வர்த்தகம், சுற்றுலா ைற்றும் பதாைில்நுட் ம்”  ாதுகாப் ான ைற்றும் 

ஆரைாக்கியைான சுற்றுலாழவ ரைம் டுத்துவதற்காக கண்டறியும் கருவிகள், சிகிச்ழசகள் 

ைற்றும் தடுப்பூசிகளுக்கு சைைான ைற்றும் உலகளாவிய அணுகழல ரைம் டுத்துவழத 

ரநாக்கைாக பகாண்ட முயற்சிகழள வலுப் டுத்த ரவண்டியதன் அவசியத்ழதயும் 

பசயலாளர் ( கிைக்கு) அடிக்ரகாடிட்டு காட்டினர். இந்த சூைலில் பசயலாளர் 

(பூட்டான்,ைாலத்தீவு,ரந ாளம்,  ங்களாரதஷ், ைியான்ைர் ைற்றும் ஷீபசல்ஸ்} ஆகிய 

நாடுகளுக்கு ைானிய உதவியின் கீழ் இந்தியாவிலிருந்து தடுப்பூசிகள் இந்தியாவின் 

சுற்றுபுறத்ழத அழடயத் பதாடங்கியுள்ளதாக குறிப் ிட்டுள்ளது.  

   

4. இந்தியா ைியான்ைர் தாய்லாந்து முத்தைப்பு பநடுஞ்சாழல உள்ளிட்ட ஆசியாவில் 

இழைப்ழ  ரைம் டுத்துவதற்காக இந்தியா  ல்வறு முயற்சிகள் ைற்றும் கம்ர ாடியா , 

லாரவாஸ் ைற்றும் வியட்நாமுக்கான அதன் விாிவாக்கம் ஆகியவற்ழற பசயலாளர் ( 

கிைக்கு) எடுத்துழைத்தார். சர்வரதசக் சூாியக் கூட்டைி ( ஐ எஸ் ஏ) ைற்றும் ர ைைிவு 

தடுப்பு உள்கட்டழைப்புக்கான ( சிடிஆர்ஐ) ர ான்ற முயற்சிகள் உலகளாவிய காலநிழல 

நடவடிக்ழக ைற்றும் ர ைைிவு தடுக்கும் உள்கட்டழைப்பு ரைம் ாடு ஆகியவற்றில் 

ரநர்ைழறயான கவனம் பசலுத்தியுள்ளன.  
 



 

5.  யங்கைவாதம் பதாடர்ந்து உலகளாவிய அழைதி ைற்றும்  ாதுகாப் ிற்கு ஒரு 

அச்சுறுத்தலாக உள்ளது என் ழத அடிக்ரகாடிட்டு காட்டும் பசயலாளர் ( 

கிைக்கு) யங்கைவாதத்ழத அதன் அழனத்து வடிவங்களிலும் ஒைிக்க அதிக ஒத்துழைப்பு 

அளிக்க ரவண்டும் என்று அழைப்பு விடுத்தார்.பசயலாளர் ( கிைக்கு) ஆசியானுடன் அதன் 

ழையத்தில் இந்ரதா- சி ிக்  ிைாந்தியத்தில் ப ாதுவான சவால்களுக்கு புதுப் ிக்கப் ட்ட 

ஒருங்கிழைப்பு ஒத்துழைப்பு ரதழவ என் ழத ரைலும் வலியுறுத்தினார். 2019 ஆம் 

ஆண்டில்  ிைதைர் ஸ்ரீ நரைந்திை ரைாடி அறிவித்த இந்ரதா- சி ிக் ப ருங்கடல் முயற்சி 

(ஐ ிஓஐ)ஒரு இலவச, திறந்த, உள்ளடக்கிய ைற்றும் விதிகழள அடிப் ழடயாக பகாண்ட 

இந்ரதா- சி ிக்  ிைாந்தியத்ழதக் ரகாருகிறது,இது  ிைாந்தியத்தில் அழனவருக்கும் 

 ாதுகாப்பு ைற்றும் வளர்ச்சிழய ஊக்குவிக்கிறது. ( சாகர்) 

 

6. பசயலாளர்( கிைக்கு) துருக்கிய அைசுக்கு ஏசிடி ழய தழலவைாக வைிநடத்தியதற்கும், 17  

வது ஏ.சி.டி ைந்திாி கூட்டத்ழத நடத்தியதற்கும் நன்றி பதாிவித்தார்.  
 

7. கூட்டத்தின் முடிவில் அழனத்து ஏ.சி.டி நாடுகளும் “ அங்கைா  ிைகடனம்” 

ஏற்றுபகாள்ள ட்டன.  

 

 

நியூ படல்லி  

ஜனவாி 21, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 


