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ഹാർ ് ഓഫ് ഏഷയ് - iസ്താംബൂളിെn സിബിeം ്രപ്രകിയയുെട 
കീഴിൽ   വയ്ാപാരം, വയ്വസായം, നിkപെമnിവയിെല േമഖലാ, 
സാേ തിക സംഘtിെn  e ാമത് േയാഗം നയ്ൂെഡൽഹിയില്  നടnു 
(ആഗസ്ത് 7, 2017 )  

 
 
 
ആഗസ്ത് 07, 2017 
 
ഹാർ ് ഓഫ് ഏഷയ് - ഈസ്താംബൂള്  േ്രപാസസിെn കീഴില്  
വയ്ാപാരം, വയ്വസായം& നിkപ aവസര ൾ  enിവയില്  
 വിശവ്ാസം ഊ ിയുറpിkൽ  േമഖലാ, സാേ തിക സംഘtിെn 
 e ാമത് േയാഗം in്   നയ്ൂെഡൽഹിയില്  നടnു (ആഗസ്ത് 7, 2017 
) . ലീഡ് രാജയ്ം en നിലയിൽ  inയ്യാണ് iത് oരുkിയത്  
 
േയാഗtിൽ  isാമിക് റിpbിക് ഓഫ് aഫ്ഗാനിsാൻ , േഫാറിന്  
aഫേയഴ്സ് മിനിസ്്രടിയുെട  ikേണാമിക് േകാ ഓpേറഷൻ  
ഡിpാർട്െമn് ആക്ടിംഗ് ജനറൽ ,   ്രശീ ഹസന്  േസാറൂഷ്,േക്രn 
വിേദശകാരയ് മ്രnാലയം  േജായിn് െസ്രക റി േഡാ. ദീപക് മിtൽ  
enിവർ  aധയ്k പദം പ ് വcു. പെ ടുkുn പതിേനഴ് 
രാജയ് ളുെട ്രപതിനിധികൾ , aസർൈബജാന് , iറാന് , 
കിർഗിsാന് , പാകിsാന് , റഷയ്, താജിkിsാൻ , ടർkി, 
ടർk്െമനിsാന്  , യുei, ആസ്േ്രടലിയ, ഈജിപ്ത്, ജർമനി, യുെക, 
യുeസ്, iയു, യുeൻ  uൾെpെട പിnുണkുn anാരാ്ര  
സംഘടനകൾ  enിവയും പെ ടുtു  
 
േമഖലാ ബn ളും സാmtിക സംേയാജനtിെനയും 
േ്രപാtാഹിpിkാൻ  oരു  ്രപകൃതയ്ാ oരു പാലം േപാെല 
aഫ്ഗാനിsാൻ  ്രപവർtിkുnതായുll ത ളുെട കാഴ്ചpാട് 
 പെ ടുtവർ  പ ് വcു.  ഹാർ ് ഓഫ് ഏഷയ് േമഖലയിലും 
aഫ്ഗാനിsാനിൽ  സമാധാനവും sിരതയും uറpാkുവാന്  
 ്രപധാനെp  ഘടകം സാmtിക വികസനം ആെണnതിൽ  
aഭി്രപായ ഐകയ്ം u ായി  . ഈ പ ാtലtിൽ  . 
 aഫ്ഗാനിsാൻ  താത്പരയ്േക്രnം ആkിെkാ ് വിശവ്ാസയ്വും 
ശkവുമായ തരtിൽ  പരസ്പരം േയാജിpിkുവാനുll 
സാധയ്തയും  ഗതാഗതം, വയ്ാപാരം enിവ 
േ്രപാtാഹിpിkുവാനും ആവശയ്മായ ചുവടുകൾ  ,   മാർഗ ള്  
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enിവയിൽ    ത ളുെട കാഴ്ചpാടുകൾ  പെ ടുtവര്  ചർc 
െചyുകയു ായി, aവയിൽ   
നിലവിലുll ഗതാഗത വയ്ാപാര കരാറുകളിൽ  കൂടുതല്  
uൾെpടുtലുകളും സമ്രഗവുമാkുവാൻ   aവെയ ദkിണ 
ഏഷയ്യിേലkും െസൻ്രടല്  ഏഷയ്യിേലkും വടേkാ ും െതേkാ ും 
കൂടുതൽ  വികസിpിkുnതിnുമുll ആവശയ്ം തിരിcറി ത്; 
െചറുകിട iടtരം വയ്വസായ സംരംഭകരുെട വളർc 
ശkമാkൽ  (  small and medium enterprises (SMEs) ,  സ്്രതീ 
വയ്വസായസംരഭകതവ്ം uൾെpെട സാmtിക വികസനtില്  
സ്്രതീകളുെട സാnിധയ്ം , കsംസ് ്രപ്രകിയകൾ  ലഘൂകരിkല്  
enിവ uൾെpടുnു   
 
േമഖലാ വിപണികൾ , വയ്ാപാരം, നിkപാവസര ൾ  enിവയുെട 
aറിവുകൾ  വിനിമയം െചyുnതിനും ; പ ാളിt 
രാജയ് ൾkിടയില്  വയ്ാപാര ശൃംഖല oരുkുnതിനും േവ ി 
 ഫിkിയുമായി േചർെnാരു െവബ് േപാർ ല്  
വികസിpിkുവാനുll  inയ്യുെട സംരംഭtിെന aഭിനnിcു . 
  
inയ്, aഫ്ഗാനിsാൻ  iറാന് , ടാpി ഗാസ് ൈപp് ൈലന്  (TAPI gas 

pipeline,), കാസ-1000 (CASA-1000), ടാ ് െറയിൽേവ ൈലന്  (TAT railway line), 
ലാpീസ് ലസൂലി iടനാഴി enിവ uൾെpടുtിെകാ ുll 
ചഹ്ബാർ  തുറമുഖം വഴിയുll  ഗതാഗത, iടനാഴി 
വികസനtിനുll ചുവടുകള്  eടുtത് സകാരാtകമായി 
വിലയിരുtി.  aഫ്ഗാനിsാനിെല െപാതുവായ വളർckും 
sിരതkും പുേരാഗതിkും സാmtിക ഏകീകരണ 
പdതികളുെടയും  പരസ്പര ബntിെnയും  മൂലയ്െt 
eലല്ാവരും aംഗീകരിcു.  
 
inയ് ഏെ ടുt uഭയകkി സംരംഭ ൾ  കണkിെലടുkെവ , 
ദkിണ ഏഷയ്യിെലയും aതിനുമpുറവുമുll വലിയ 
വിപണികളിെല aഫ്ഗാനിsാനിെല കർഷകർk് വളെര 
uറpുllതും േവഗതയുമുll ്രപേവശനം oരുkുെമnതിനാൽ  
ഈയിെട  inയ്kും aഫ്ഗാനിsാനുമിടയിൽ  sാപിc വിമാന 
ചരk് iടനാഴി സവ്ാഗതം െചyെp ു; പിപിപി സ്രmദായtിലുll 
പdതി നടpാkൽ  uൾെpെട aഫ്ഗാൻ  uേദയ്ാഗsർkായി 
 കാരയ്േശഷി  നിർമാണം  പരിശീലനം enിവയ്kു inയ് 
നല്കിയ സഹായം ; ഡb ു ടി oയുമായി ബnെp  വിഷയം, 
കഴി  e ് മാസമായി ഗവൺെമn് ഓഫ് inയ്യുെട ഫിനാൻസ് 
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ആൻഡ് ദി  ഡിpാർട്െമn് ഓഫ് െകാേമഴ്സ് നടtി വരുn 
പരിപാടികൾ  enിവെയലല്ാം വളെര സകാരാtകമായി 
aംഗീകരിcു 
 
നയ്ൂെഡൽഹി 
ആഗസ്ത് t 07, 2017 
 


