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1.

ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಡಾ.ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ರವರು 14 ನವಾಂಬರ್ 2020 ರಂದು ನಡೆದ 15ನೇ
ಪೂವವ ಏಷ್ಯಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ (ಇಎಎಸ್) ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಸಿದರು. ಸಭೆಯ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷತೆಯನ್ನು
ವಿಯೆಟ್ು ಾಂ ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ ಶ್ರ ೇಷ್ಠ ನ್ನು ಯೇನ್ ಕ್ಸು ವಾನ್ ಫುಕ್ ರವರು ಏಷಿಯಾನ್ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷರಾಗಿ
ವರ್ಚವಯಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲಿ
ಹದಿನಾಂಟು ಇಎಎಸ್ ಸದಸಾ
ದೇಶಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದದ ವು.
2. ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು ತಮ್ಮ
ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ , ಕಾಯವತಂತರ ದ ವಿಷ್ಯಗಳ ಕ್ಸರಿತು ವಿಚಾರ
ವಿನಿಮ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಲು ನಾಯಕ ನೇತೃತವ ದ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಇಎಎಸ್
ನ ಮ್ಹತವ ವನ್ನು
ಪುನರುಚ್ಚ ರಿಸಿದರು. ಅಾಂತರರಾಷಿ್ ರೇಯ ಕಾನೂನಿಗೆ ಬದಧ ರಾಗಿ, ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ಸಮ್ಗರ ತೆ ಮ್ತುು
ಸಾವವಭೌಮ್ತವ ವನ್ನು
ಗೌರವಿಸುವ
ಮ್ತುು
ನಿಯಮ್
ಆಧಾರಿತ
ಜಾಗತಿಕ
ಕರ ಮ್ವನ್ನು
ಪ್ರ ೇತ್ಸು ಹಿಸುವ
ಅಗತಾ ವನ್ನು
ಅವರು
ಒತಿು
ಹೇಳಿದರು.
3. COVID-19 ರಂದು, ಸಾಾಂಕಾರ ಮಿಕ ರೇಗಕೆೆ ಭಾರತದ ಸನು ದಧ ತೆಯ ಬಗೆು ಇಎಎಸ್ ಮುಖಂಡರಿಗೆ
ವಿವರಿಸಿದರು
ಮ್ತುು
ಅಾಂತರರಾಷಿ್ ರೇಯ
ಸಮುದಾಯವನ್ನು
ಬಾಂಬಲ್ಲಸುವ
ಭಾರತದ
ಪ್ರ ಯತು ಗಳನ್ನು ಎತಿು ತೇರಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲಿ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕ್ಸವ ಮ್ತುು ಅಗು COVID ಲಸಿಕೆ
ನಿೇಡಲು
ಸಹಾಯ
ಮಾಡುವ
ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ
ಮೇದಿಯವರ
ಬದಧ ತೆಯನ್ನು
ಅವರು
ಪುನರುಚ್ಚ ರಿಸಿದರು.
4. ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು ಇಾಂಡೇ-ಪೆಸಿಫಿಕ್
ನಲ್ಲಿ ಏಷಿಯಾನ್
ನಾಂದಿಗೆ ಅದರ ಕಾಂದರ ದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಗರ
ಮ್ತುು ಸಾವಯವ ಸಮುದರ ಸಥ ಳವಾಗಿ ಬಳೆಯುತಿು ರುವ ಆಸಕ್ತು ಯನ್ನು ಗಮ್ನಿಸಿದರು. ಏಷಿಯಾನ್
ಔಟ್
ಲುಕ್ ಮ್ತುು
ಇಾಂಡೇ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷ್ನ್ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯಾ ನಡುವಿನ
ಸಿನರ್ಜವಯನ್ನು ಅವರು ಶಿ ಘಿಸಿದರು. ಇತರ ದೇಶಗಳು ಇತಿು ೇಚೆಗೆ ಘೇಷಿಸಿದ ಇಾಂಡೇ-ಪೆಸಿಫಿಕ್
ನಿೇತಿಗಳ ಬಗೆು ಭಾರತವೂ ಅಷ್್ ೇ ಸಕಾರಾತಮ ಕವಾಗಿದೆ. ಅಾಂತರರಾಷಿ್ ರೇಯ ಸಹಕಾರಕೆೆ ಬದಧ ತೆ
ಇದದ ರೆ, ವಿಭಿನು ದೃಷಿ್ ಕೊೇನಗಳನ್ನು ಸಮ್ನವ ಯಗೊಳಿಸುವುದು ಎಾಂದಿಗೂ ಸವಾಲ್ಲಗಿರುವುದಿಲಿ .
5. ದಕ್ತಿ ಣ ಚಿೇನಾ ಸಮುದರ ದಲ್ಲಿ ನ ವಿಶವ ಸವನ್ನು ನಾಶಪ್ಡಿಸಿದ 'ಕರ ಮ್' ಮ್ತುು 'ಘಟನಗಳು' ಬಗೆು
ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು ಕಳವಳ ವಾ ಕು ಪ್ಡಿಸಿದರು. ನಿೇತಿ ಸಂಹಿತೆಯ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಮೂರನೇ
ವಾ ಕ್ತು ಗಳ
ನಾಾ ಯಸಮ್ಮ ತ
ಹಿತ್ಸಸಕ್ತು ಗಳಿಗೆ
ಪೂವಾವಗರ ಹ
ಪೇಡಿತವಾಗಬಾರದು
ಮ್ತುು
ಎಾಂಸಿಎಲ್
ಒಎಸ್
ಗೆ
ಸಂಪೂಣವ
ಅನ್ನಸರಣೆ
ನಿೇಡಬೇಕ್ಸ
ಎಾಂದು
ಅವರು
ಹೇಳಿದರು.
ವಿಶವ ದಾದಾ ಾಂತ
ಭಯೇತ್ಸಾ ದನ, ಹವಾಮಾನ
ಬದಲ್ಲವಣೆ, ಸಾಾಂಕಾರ ಮಿಕ
ರೇಗಗಳಂತಹ
ಸವಾಲುಗಳನ್ನು
ಎದುರಿಸಲು COVID ನಂತರದ ಜಗತಿು ನಲ್ಲಿ
ಹೆಚಿಚ ನ ಅಾಂತರರಾಷಿ್ ರೇಯ
ಸಹಕಾರದ ಅಗತಾ ವನ್ನು ಅವರು ಒತಿು ಹೇಳಿದರು.

6. ಸಭೆಯು ಇಎಎಸ್ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪ್ಡಿಸುವ ಮ್ತುು ಅದರ 15ನೇ ವಾಷಿವಕೊೇತು ವದಂದು
ಉದಯೇನ್ನಮ ಖ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಹೆರ್ಚಚ
ಸಾ ಾಂದಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಮಾಗವಗಳನ್ನು
ಚ್ಚಿವಸಿತು
ಮ್ತುು ಹಾ ನೇಯಿ ಘೇಷ್ಣೆಯನ್ನು ಅಾಂಗಿೇಕರಿಸಿತು. ಎಲ್ಲಿ ನಾಯಕರು COVID-19 ಲಸಿಕೆಗಳಿಗೆ
ಸುರಕ್ತಿ ತ, ಪ್ರಿಣಾಮ್ಕಾರಿ ಮ್ತುು
ಕೈಗೆಟುಕ್ಸವ ಪ್ರ ವೇಶವನ್ನು
ಖಾತಿರ ಪ್ಡಿಸುವಲ್ಲಿ
ಸಹಕಾರದ
ಮ್ಹತವ ವನ್ನು ಒತಿು ಹೇಳಿದಾದ ರೆ. ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪ್ಳಿಗಳ ತವ ರಿತ ಮ್ತುು
ಸುಸಿಥ ರ ಆರ್ಥವಕ
ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಹೆಚಿಚ ನ ಸಹಕಾರ ನಿೇಡಬೇಕೆಾಂದು ಅವರು ಕರೆ ನಿೇಡಿದರು. ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ಮ್ತುು
ಅಾಂತರರಾಷಿ್ ರೇಯ ವಿಷ್ಯಗಳಾದ ದಕ್ತಿ ಣ ಚಿೇನಾ ಸಮುದರ , ಕೊರಿಯನ್ ಪ್ಯಾವಯ ದಿವ ೇಪ್ ಮ್ತುು
ರಾಖೈನ್ ಪ್ರರ ಾಂತಾ ದ ಇತಿು ೇಚಿನ ಪ್ರಿಸಿಥ ತಿಗಳ ಬಗೆು ಯೂ ಚ್ಚಿವಸಲ್ಲಯಿತು. ಹಾ ನೇಯಿ
ಘೇಷ್ಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಸಭೆಯು ಕಡಲ ಸುಸಿಥ ರತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ; ಸಾಾಂಕಾರ ಮಿಕ ತಡೆಗಟು್ ವಿಕೆ
ಮ್ತುು
ಪ್ರ ತಿಕ್ತರ ಯೆ; ಮ್ಹಿಳೆಯರು, ಶಾಂತಿ ಮ್ತುು ಭದರ ತೆ; ಹಾಗೂ ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ಆರ್ಥವಕತೆಯ ಸಿಥ ರ
ಬಳವಣಿಗೆಯಂತಹ ವಿಷ್ಯಗಳ ಕ್ಸರಿತು ಇತರ ನಾಲುೆ
ನಾಯಕರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು
ಸಹ
ಅಳವಡಿಸಿಕೊಾಂಡಿದೆ;
ನವ ದೆಹಲ್ಲ
ನವಾಂಬರ್ 14, 2020

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.

