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ക ോവിഡ്-19 പ ർച്ചവയോധിക ോടുള്ള ഇൻക ോ -പസഫിക്  കപോരോട്ടത്തിൽ 

തിരഞ്ഞെടുത്ത രോജ്യങ്ങൾക്കിട ിൽ ഉള്ള സഹ രണം  

ഞ്ഞെയ് 14, 2020 

 
അകെരിക്ക, ഓസ്കരടലി , ജ്പ്പോൻ , ഞ്ഞ ോറി  റിപ്പബ്ലിക്ക്, ന്യൂസിലൻഡ്  ൂടോഞ്ഞത 

വി റ്്ന്ോം എന്നിവിടങ്ങളിഞ്ഞല തന്ഞ്ഞറ സെസ്ഥോന്ീ രുെോ ി വികേശ ോരയ ഞ്ഞസര ട്ടറി 
ഹർഷ് വർധൻ ശ ംഗള 2020 െോർച്ച് 20 െുതൽ 2020 ഞ്ഞെയ് 15 വഞ്ഞര ആഴ്ച ിൽ ഞ്ഞടലികഫോൺ 

സംഭോഷണം ന്ടത്തി ിരുന്നു.ഇത് വഴി ക ോവിഡ്-19 പ ർച്ചവയോധി ുഞ്ഞട സവികശഷവും 

സങ്കീർണവുെോ  ഞ്ഞവലലുവിളി കളോട് രപതി രിക്കുന്നതിന്ോ ി ഇകതോ പസഫിക് 

രപവിശയ ിഞ്ഞല ഈ രോജ്യങ്ങളിഞ്ഞല െി ച്ച ആശ ങ്ങളും രപവർത്തന്ങ്ങളും പങ്കു 
വയ്ക്കു  ും ഞ്ഞചയ്തു. ആഴ്ച കതോറുെുള്ള ഇത്തരം ഞ്ഞടലികഫോൺ സംഭോഷണങ്ങളുഞ്ഞട ഈ 

രപവർത്തന്ം അകെരിക്കൻ കേറ്് ഞ്ഞ പയൂട്ടി ഞ്ഞസര ട്ടറി േീഫൻ കേയ്ഗൻ ആണ്. 

 

പങ്കോളിത്ത രോജ്യങ്ങൾക്കിട ിലുള്ള ഇത്തരം ചർച്ച ൾ െറ്ു രപവിശയ ളിൽ ന്ിന്നുള്ള 

പൗരന്മോഞ്ഞര രക്ഷഞ്ഞപടുത്തുന്നതിന്ുള്ള അവകേോധവും ഏക ോപന്വും ഉള്ള 

രപതി രണങ്ങൾ രൂപഞ്ഞപ്പടുത്തുന്നതിന്ും;  ജ്ീവൻ രക്ഷ െരുന്നു ളുഞ്ഞട ും സംരക്ഷണ 

ഉപ രണങ്ങൾ എന്നിവ ുഞ്ഞട വിതരണം ന്ിലന്ിർത്തുന്നതിന്ും; ന്ി രതണവികധ െലലോത്ത 

സോഹചരയങ്ങൾ െൂലം പരസ്പരെുള്ള രോജ്യങ്ങളിൽ ഞ്ഞപട്ടുകപോ  പൗരന്മോരുഞ്ഞട വിസ 

സൗ രയഞ്ഞപ്പടുത്തുന്നതിന്ും ന്ീട്ടുന്നതിന്ും; പ ർച്ചവയോധിെൂലം േോധിക്കഞ്ഞപട്ട രോജ്യങ്ങഞ്ഞള 

 ഞ്ഞെത്തി പിതുണയ്ക്കുന്നതിന്ും അ ൽരോജ്യങ്ങൾക്കോ ി ഏക ോപിതെോ  

രപതികരോധവും സഹോ വും ന്ൽ ുന്നതിന്ും; EAS , G20 െുതലോ  േഹുരോരര കഫോെു ളിൽ 

പരസ്പരം രപവർത്തിക്കുന്നതിന്ുഞ്ഞെലലോം സഹോ  െോ ി. കേശീ  പരിരശെണങ്ങളുഞ്ഞട 

വിവരങ്ങൾക്ക് പുറഞ്ഞെ ക ോവിഡ്-19 പ ർച്ചവയോധിഞ്ഞ  ും അതിന്ഞ്ഞറ 

രപതയഘോതങ്ങഞ്ഞള ും തട ുന്നതിന്ുള്ള ധോരോളം ആശ ങ്ങൾ പങ്കോളിത്ത രോജ്യങ്ങൾ 

പങ്കുവയ്ച്ചു. 

 

എലലോവരും സുരക്ഷിതരോ ുന്നത് വഞ്ഞര ആർക്കും സുരക്ഷിതരോ ിരിക്കോൻ 

സോധിക്കു  ിലല എന്ന തിരിച്ചറിവിന്ഞ്ഞറ അടിസ്ഥോന്ത്തിൽ ഇത്തരം സംഭോഷണങ്ങൾ 

പങ്കോളിത്ത രോജ്യങ്ങൾക്കിട ിൽ ഉ ർന്നു വരുന്ന ഞ്ഞവലലുവിളി ഞ്ഞള െന്സിലോക്കുന്നതിന്ും 

െറ്ുള്ളവരുഞ്ഞട െി ച്ച ന്ടപടി ളിൽ ന്ിന്നും  പഠിക്കുന്നതിന്ുെുള്ള തത്സെ  

സംഭോഷണങ്ങളുഞ്ഞട ആവശയ ത ഇത്തരം സംഭോഷണങ്ങളിൽ ഉ ർന്നു വന്നു. 
ആകഗോളീ രണത്തിന്ഞ്ഞറ പുതി  ഘടന് ുഞ്ഞട ും സെ ോലീന്  ോഥോർഥയങ്ങഞ്ഞള 



രപതിഫലിപ്പിക്കുന്ന അതരോരര സ്ഥോപന്ങ്ങളുട ും ആവശയ ത അവർ അടിവര ിട്ട് 
പറെു. സുരക്ഷിതവും സ്ഥിരവുെോ  സോമ്പത്തി  തിരിച്ചുവരവും കേശീ  

സോമ്പത്തി ോവസ്ഥ ളിഞ്ഞല വളർച്ചയ്ക്കുെോ ുള്ള ഇടത്തരം  ോലോവധി ിലുള്ള 

ആസൂരതണം ;പരസ്പര സഹ രണത്തിന്ുള്ള രപധോന് വിതരണ ശ ംഖല ളിഞ്ഞല 

സെ ദ്ധി ും  ുറവു ളും; ൂടോഞ്ഞത ഇകതോ പസഫിക് രപവിശയ ിൽ സെോധോന്വും 

സെ ദ്ധി ും ന്ൽ ുന്നതിന്ും കലോ ത്തിന്ു െുഴുവൻ ഉപ ോരഞ്ഞപ്പടുന്നതുെോ  രീതി ിലുള്ള 

വോക്സിൻ ചി ിത്സോരീതി ളും വിതരണവും എലലോം തഞ്ഞന്ന ഞ്ഞപോതുവോ ി തോല്പരയെുള്ള 

വിഷ ങ്ങളോ ിരുന്നു. 
 
ന്യൂ  ൽഹി  
14 ഞ്ഞെയ് , 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. 


