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October 05, 2020 
മ്യാൻമ്ാറിലേക്കുള്ള ഉന്നത ആർമ്ി ഉല്യാഗസ്ഥന്ററയുും 
വില്ശകാര്യ റെക്കട്ടറിയുറെയുും െന്ദർശനും(ഒകലൊബർ 4-5 
2020)  
ഒകലൊബർ 05, 2020 
 
ഉന്നത സെനിക ഉല്യാഗസ്ഥൻ (COAS) ജനറൽ എുംഎും  നര്വറന, PVSM, AVSM, 
SM, VSM, ADC, കൂൊറത വില്ശകാര്യ റെക്കട്ടറി (FS) ഹർഷ് വർധന ക്ശിുംഗള, 
എന്നിവർ 2020 ഒകലൊബർ 4-5 തീയതികളിൽ മ്യാൻമ്ർ െന്ദർശിച്ചു. അെുത്ത 
കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി സ്ഥിര്മ്ായി ഉന്നത തേ െന്ദർശനങ്ങൾ,ഇെറെെേുകൾ 
എന്നിവ മ്ൂേും മ്ൂേും അെയാളറെെുത്തിയ ഉഭയകക്ഷി ബധങ്ങ്ങളുറെ സ്ഥിര്മ്ായ 
െുലര്ാഗതി അവലോകനും റെയ്യാൻ െന്ദർശനത്തിന്ററ അവെര്ും 
ഉെലയാഗക്െ്മ്ായി. 
 
ൊൻ െൂകിറയയുും കമ്ാൻഡർ ഇൻ െീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് െർവീെസ് െീനിയർ 
ജനറൽ മ്ിൻ ഓങ് എച് േയിങ് എന്നിവറര് െന്ദർശിച്ചു. COAS ,മ്യാൻമ്ർ ആുംഡ് 
െർവീെെിന്ററ  റഡെയൂട്ടി കമ്ാൻഡർ-ഇൻ-െീഫായ സവസ് െീനിയർ ജനറൽ 
ലൊ വിന്നിറനയുും െന്ദർശിച്ചു. 
 
മ്യാൻമ്ാർ വില്ശകാര്യ വകുെ് സ്ഥിര് റെക്കട്ടറിയായ യു റൊ ഹാനിറന 
വില്ശകാര്യ വകുെ് റെക്കട്ടറി െന്ദർശിച്ചു. മ്ുൻപ് , 2020 ഒകലൊബർ 1 ന് ഇര്ു 
വിഭാഗവുും തമ്മിറേ വിർെവൽ വില്ശകാര്യ െര്യാലോെനകൾ വഴി ഉഭയകക്ഷി 
െഹകര്ണലമ്ഖേകറളകുറിച്ചുള്ള ഗഹനമ്ായ െർച്ചകൾ നെത്തിയിര്ുന്നു. 
 
കണകെിവിറ്റി ലക്ൊജകെുകൾ, വിഭവ ലശഷി വികെനും, െവർ ,ഊർജും എന്നിവ, 
ൊമ്പത്തിക വയാൊര് ബധങ്നങ്ങൾ എന്നിവയിറേ െങ്കത്തിത്തും കൂെുതൽ 
ശക്തിറെെുത്തുന്നതിനുും, വയക്തിഗതമ്ായതുും ൊുംസ്കാര്ികമ്ായുമ്ുള്ള സകമ്ാറ്റങ്ങൾ 
കൂെുതൽ ൌകര്യറെെുത്തുന്നതിനുും  മ്ൂന്നു തര്ത്തിേുള്ള സെനിക ലമ്ഖേകളിേുും 
െഹകര്ണും വിെുേീകര്ിക്കുന്നതിനുും ഇര്ു വിഭാഗങ്ങളുും അനുകൂേിച്ചു. ലകാവിഡ് 
-19 െകർച്ചവയാധിമ്ൂേമ്ുണ്ടായ ക്െതിെധങ്ികൾ ലനര്ിെുന്നതിനുള്ള െഹകര്ണും 
റമ്ച്ചറെെുത്തുന്നതിനുും ഇര്ു വിഭാഗവുും 
അനുകൂേിച്ചു.െകർച്ചവയാധിയ്ക്റക്കതിറര്യുള്ള മ്യാൻമ്റിന് െഹായിക്കുന്നതിനുള്ള 
ക്െതിബദ്ധതയുറെ െൂെകറമ്ന്ന നിേയിൽ COAS ,FS  എന്നിവർ ററമ്ഡീെവിർ 
മ്ര്ുന്നിന്ററ 3000 കുെികൾ നൽകി. വാകെിനുകൾ േഭയമ്ാകുന്ന െമ്യത്ത് അവ 
െങ്കുവയ്ക്ക്കുന്നതിൽ മ്യാൻമ്ാറിന് മ്ുൻഗണന നല്കാൻ ഇന്ത്യ െന്നദ്ധമ്ാറണന്നുും 
വില്ശകാര്യ റെക്കട്ടറി െൂെിെിച്ചു. 2020 ഡിെുംബർ 31 വറര്യുള്ള 
കാോവധിയിലേക്ക്, G -10 റഡബ്റ്റ്റ് റെർവീസ് െസ്റെൻഷൻ ഇനിലഷയറ്റീവിേൂറെ 
വായ്ക്െ ആനുകൂേയങ്ങൾ നല്കുന്നതിനായുള്ള ഇന്ത്യയുറെ തീര്ുമ്ാനറത്ത മ്യാൻമ്ാർ 
ക്െശുംെിച്ചു. 
 



തിമ്ാനാ സഹലവ, കോ്ൻ മ്ൾട്ടി ലമ്ാഡൽ ക്ൊൻെിറ്റ് ക്ൊൻസ്ലൊർട്ട് ലക്ൊജക് 
എന്നിവ ലൊറേ ഇന്ത്യൻ െഹായത്താൽ നെന്നുറകാണ്ടിര്ിക്കുന്ന നിർമ്ാണ 
ക്െവർത്തനങ്ങളിൽ െുലര്ാഗതിയുും ഇര്ു വിഭാഗങ്ങളുും െർച്ച റെയ്ക്തു. നൂതന 
െുംര്ുംഭങ്ങളായ യറമ്ത്തിൻ വുമ്ൺ'സ് ലൊേീസ് അക്കാ്മ്ിയുറെ നവീകര്ണും, 
അെിസ്ഥാന ൊലങ്കതിക െര്ിശീേനും തുെങ്ങിയവയുറെ ക്െവർത്തങ്ങൾക്കുും മ്യാൻമ്ാർ 
ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്ട് ഓഫ് ഇൻലഫാർലമ്ഷൻ ലൊേുള്ള ്ീർഘകാേും നീണ്ട നിൽക്കുന്ന 
ലക്ൊജകെുകൾക്കായുള്ള നെെെികൾ എന്നിവറയക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്െൊെുകൾ അവർ 
െങ്കു വച്ചു.2021 ആ്യത്തിൽ ര്ാഖിറന െുംസ്ഥാനറത്ത െിലറ്റവ തുറമ്ുഖും 
ക്െവർത്തനക്ഷമ്മ്ാക്കുന്നതിനുള്ള ക്െവർത്തനും തുെങ്ങുന്നതിനുും അവർ െമ്മതിച്ചു. 
 
ര്ാഖിറന റസ്റ്റയ്ക്റ്റ് റഡവേപ്റമ്ന്റ്റ് ലക്ൊക്ഗാും (RSDP) ന് കീഴിൽ നെന്ന ഗണയമ്ായ 
െുലര്ാഗതിയുും സനെുണയ വികെന ലകക്ന്ദും ഉൾെറെ െദ്ധതിയുറെ ഘട്ടും -III 
മ്ുലന്നാട്ടുവച്ച ലക്ൊജകെുകൾ അവൊനത്തിലേറക്കത്തിയതുും ഇര്ു വിഭാഗങ്ങളുും 
നിര്ീക്ഷിച്ചു.െന്ദർശനത്തിനിെയിൽ RSDP യ്ക്ക്ക് കീഴിേുള്ള കാർഷിക 
യക്ന്ത്വൽക്കര്ണും  നവീകര്ിക്കുന്നതിനുള്ള ലക്ൊജക് ഉെമ്പെിയുും ഒെു വച്ചു. 
ര്ാഖിറന െുംസ്ഥാനത്തു നിന്നുും നീക്കും റെയ്യറെട്ട ആളുകൾ െുര്ക്ഷിതര്ായി 
ലവഗത്തിൽ തിര്ിറച്ചന്നുറമ്ന്നു ഉറൊക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യയുറെ െിന്ത്ുണ 
വില്ശകാര്യ റെക്കട്ടറി അറിയിച്ചു. 
 
അതിർത്തി ക്െല്ശങ്ങളിൽ െുര്ക്ഷിതതവവുും സ്ഥിര്തയുും ൊേിക്കുന്നതിറനക്കുറിച്ച് 
ഇര്ു വിഭാഗങ്ങളുും െർച്ച റെയ്ക്തു. കൂൊറത ഇത്തര്ും ക്െല്ശങ്ങൾ മ്റ്റു 
ര്ാജയങ്ങൾക്ക് ല്ാഷകര്മ്ായ ക്െവർത്തികൾക്കായി ഉെലയാഗിക്കുകയിറേെന്ന 
െര്സ്െര് ക്െതിബദ്ധതയുും ആവർത്തിച്ചുറെിച്ചു. ഇന്ത്യൻ ഇൻെർറജന്് ക്ഗൂെിറേ 
22 ലെനാുംഗങ്ങറള ഇന്ത്യയ്ക്ക്ക് തറന്ന സകമ്ാറിയതിൽ ഇന്ത്യൻ വിഭാഗും തങ്ങളുറെ 
നന്ദി അറിയിച്ചു. 
 
െിൻ െുംസ്ഥാനറത്ത ബയാൻയു/െർശിൌകിൽ അതിർത്തി ഹാറ്റ് ക്ബിഡ്് 
നിർമ്ിക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യ 2 മ്ിേയൺ യു എസ് ലഡാളറിന്ററ ക്ഗാന്റ്റ് ക്െഖയാെിച്ചു, 
ഇത് മ്യാൻമ്ാറിനുും മ്ിലൊറാമ്ിനുും ഇെയിറേ ൊമ്പത്തിക  ബധങ്ും 
റമ്ച്ചറെെുത്തുന്നതാണ്.2020 മ്ാർച്ച് 31 വറര്യുള്ള തീയതികളിൽ മ്യാൻമ്ാറിലേക്ക് 
1.5 േക്ഷും െണ്ണുകൾ ഉഴുന്ന് (വിഗ്നമ്ുൻലഗാ) കയറ്റുമ്തി റെയ്യുന്നതിനുള്ള കവാട്ടയുും 
ക്െഖയാെിച്ചു. സമ്റ്റ്കിനയിറേ റെന്റർ ഓഫ് എകെേൻസ് ഇൻ ലൊഫ്് റവയർ 
റഡവേപ്റമ്ന്റ്റ് ആൻഡ് റക്െയ്ക്നിങ് ന്ററ ഉദ്ഘാെനും വിർെവോയി നിർവഹിച്ചു. 
റനയ്ക് സെ ലതാ യിറേ എുംബെി േയെൻ ഓഫിസ് വില്ശകാര്യമ്ക്ന്ത്ി മ്യാൻമ്ാർ 
വില്ശകാര്യ മ്ക്ന്ത്ാേയത്തിറേ സ്ഥിര്ും റെക്കട്ടറിയായ യു റൊ ഹനുമ്ായി ലെർന്ന് 
നിർവഹിച്ചു. 
 
2016 ഭൂകമ്പത്തിൽ ലകെുൊെുകൾ െുംഭവിച്ച ബഗാൻ െലഗാഡകളുറെ 
അറ്റകുറ്റെണികളുും െര്ിൊേനവുും ഉൾെറെ ൊുംസ്കാര്ിക ൊര്മ്പര്യും 
െുംര്ക്ഷിക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യ നൽകിയ െഹായത്തിനു മ്യാൻമ്ാർ വിഭാഗും നന്ദി 
അറിയിച്ചു. ലോകമ്ാനയ തിേകിന്ററ 100 മ്ത് െര്മ്വാർഷിക 
അനുസ്മ്ര്ണലത്താെനുബധങ്ിച്ച് മ്ണ്ഡേയിൽ അലേഹത്തിന്ററ ഒര്ു അർദ്ധകായ 
ക്െതിമ് സ്ഥാെിക്കുന്നതിനുള്ള െദ്ധതികളുും ഇര്ു ഭാഗങ്ങളുും െർച്ച റെയ്ക്തു.മ്ണ്ഡലേ 
ജയിേിൽ തെവിോക്കറെട്ട െമ്യത്താണ് ലോകമ്നയ തിേക ഭഗവദ്ഗീതയുറെ 
ൊര്ാുംശമ്ായ ഗീത ര്ഹെയും എഴുതിയത്. ഇന്ത്യൻ ഇതിഹാെങ്ങൾ ബർമ്ീസ് 



ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനും റെയ്യുന്നതുൾെറെ ൊുംസ്കാര്ിക െഹകര്ണത്തിന്ററ 
മ്റ്റു ലമ്ഖേകറളക്കുറിച്ചുും െർച്ച റെയ്ക്തു. 
 
21 സ്റ്റ് റെഞ്ച്വറി െല്ൊങ്ങ് െീസ് ലകാൺഫറൻെിന്ററ നാോമ്ത് െലമ്മളനവുും 
വിജയകര്മ്ായി െൂർത്തിയാക്കിയതിനു വില്ശകാര്യ റെക്കട്ടറി മ്യാൻമ്റിറന 
അഭിനന്ദിച്ചു കൂൊറത ജനാധിെതയെര്മ്ായ മ്ാറ്റത്തിന് ഭര്ണഘെന െര്മ്ായ 
ഭര്ണര്ീതികൾ,  െുംയുക്തെുംസ്ഥാന വയവസ്ഥിതി എന്നിവ െുംബധങ്ിച്ച 
അനുഭവമ്ാണ് െങ്കു വച്ചുറകാണ്ടുള്ള െിന്ത്ുണയുും ഇന്ത്യ ഉറെു നൽകി. 
 
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി,ഇര്ു ര്ാജയങ്ങളുും ഉഭയകക്ഷി ബധങ്ങ്ങളിൽ 
ക്െെക്തമ്ായെുലര്ാഗതി കര്സ്ഥമ്ാക്കിയിര്ുന്നു കൂൊറത ഓയിൽ, ഗയാസ്, െവർ, 
നിര്മ്ാണലമ്ഖേ കൂൊറത ഫാർമ്െയൂട്ടിക്കൽസ്  എന്നിവയിറേ െുതിയ 
നിലക്ഷെങ്ങൾ എന്നിവയുൾറെറെ െഹകര്ണത്തിന്ററ െുതിയ ലമ്ഖേകൾ 
കറണ്ടത്തുകയുും റെയ്ക്തിര്ിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ െവർ ക്ഗിഡ് , മ്യാൻമ്ാർ ക്ഗിഡ് 
എന്നിവയ്ക്ക്കിെയിൽ സഹ കൊെിറ്റി, സഹ ലവാൾലട്ട് ക്ഗിഡ് 
നിര്മ്ിക്കുന്നതിനായുള്ള െർച്ചകളുും നെത്തി. വെക്കു കിഴക്കൻ െുംസ്ഥാങ്ങളുും 
മ്യാൻമ്ാര്ുും തമ്മിേുള്ള ലോ ലവാൾലട്ട് ററഡിയായി ഇന്റർകണക്ഷനുകൾക്കായുള്ള 
െർച്ചകൾ െുലര്ാഗമ്ിച്ചു റകാണ്ടിര്ിക്കുകയാണ്. നാവിക ലമ്ഖേയിേുും ്ുര്ന്ത് 
നിവാര്ണ ലമ്ഖേയിേുും ഉള്ള െഹകര്ണും വിെുേീകര്ിക്കറെട്ടിര്ിക്കുന്നു. 
ക്ൊല്ശികവുും അന്ത്ർല്ശീയവുമ്ായ ലഫാറമ്ുകളിൽ ഇര്ു ര്ാജയങ്ങളുും െഹകര്ിച്ചു 
വര്ുന്നത് തുെർന്നുറകാണ്ടിര്ിക്കുന്നു. ോൻഡ് ലബാർഡർ ലക്കാെിങ് ഉെമ്പെിയുറെ 
വിജയകര്മ്ായ ക്െവർത്തനും,  ഇന്ത്യ, മ്യാൻമ്ാർ , തായ്ക്േൻഡ് ക്തിര്ാക്ര ലമ്ാലട്ടാർ 
വാഹന ഉെമ്പെി എന്നിവയുറെ െർച്ചകൾ ലൊേുള്ള നൂതമ്ായ െുംര്ുംഭങ്ങളുും 
മ്ുലന്നാട്ടു ലൊകുന്നുണ്ട്.  
 
മ്യാൻമ്ാറിലേക്കുള്ള  COAS ,FS എന്നിവര്ുറെ െന്ദർശനും ഇര്ു ര്ാജയങ്ങളുും 
തമ്മിേുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബധങ്ത്തിറേ വികെലനാന്മുഖമ്ായ ആലവഗത്തിനു നൽകുന്ന 
ഉയർന്ന മ്ുൻഗണനയുറെ ക്െതിഫേനമ്ാണ്.  
 
നയൂ  ഡൽഹി  
05 ഒകലൊബർ, 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. 
 



 


