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ഇന്ത്യ -വിയറ്റ്നാം സാംയുക്ത സമിതിയുടെ 17 മത് സമ്മേള്ാം
ഓഗസ്റ്ററ 25, 2020
വയപനരാം, സനമ്പത്തികാം, ശനസ്ത്ത -സനമ്മേതിക സഹകരണാം എന്നിവ സാംബന്ധിച്ചറ 2020
ഓഗസ്റ്ററ 25 ന് ്െന്ന

ഇന്ത്യ -വിയറ്റ്നാം സാംയുക്ത സമിതിയുടെ 17 മത് സമ്മേള്ത്തിൽ

ഇന്ത്യയുടെ വിമ്മേശകനരയ മ്ന്ത്ി മ്മ
ഉപ്പധന്മ്ന്ത്ിയുമനയ

്ശീ

ന. എസ്ത ജയശേർ, വിയറ്റ്നാം വിമ്മേശകനരയമ്ന്ത്ിയുാം

ഫനൻ

ബിൻഹ്

മിൻഹ്

എന്നിവർ

വി

ിമ്മയന

മ്മകനൺഫറൻസിലൂടെ സാംയുക്തമനയി അധയക്ഷത വഹിച്ചു.
2. സമ്മേള്ത്തിൽ ഇന്ത്യ വിയറ്റ്നാം സമ്ഗ ്യത്ന്ത് പേനളിത്തത്തിൽ വന്ന ്ൂത്മനയ
വികസ്ങ്ങടളക്കുറിച്ചറ ഇരു വിഭനഗങ്ങളുാം അവമ്മലനക്ാം ടെയ്യുകയുാം

വിപുലമനയ

ഇെടപെലുകൾക്കനയുള്ള ഭനവിയിടല പദ്ധതികടളക്കുറിച്ചറ െർച്ച ടെയ്യുകയുാം ടെയ്തു.
ഇരു രനജയങ്ങളുാം തേിലുള്ള സനമ്പത്തിക ്പതിമ്മരനധ ഇെടപെലുകൾക്കറ ഒരു പുതിയ
മന്ാം

്ൽകുന്നതിന്

ഇരു

വിഭനഗങ്ങളുാം

സേതിച്ചു

കൂെനടത

ഉയർന്നു

വരുന്ന

മ്മമഖലകളനയ സിവിൽ ്യുക്ലിയർ ഊർജാം, ബഹിരനകനശാം, ്നവിക ശനസ്ത്താം കൂെനടത
പുതിയ സനമ്മേതിക വിേയകൾ എന്നിവയിൽ അെുത്ത സഹകരണാം പുലർത്തുന്നതി്ുാം
തീരുമന്ിച്ചു.
3. മ്മകനവിഡ് -19 പകർച്ചവയനധിയുടെ പശ്ചനത്തലത്തിൽ ടപനതുവനയ തനല്പരയമുള്ള
്പനമ്മേശിക അന്ത്നരന്ര ്പശ്്ങ്ങടളക്കുറിച്ചുള്ള അഭി്പനയങ്ങൾ സഹഅധയക്ഷൻമനർ
പേു വയ്ച്ചു. ഇന്ത്യൻ സനമ്പത്തികനവസ്ഥയുടെ അെിസ്ഥന്ാം എന്ന ്ിലയിൽ മന്ുഷിക
മൂലയങ്ങൾക്കറ

്പനധന്യാം

വളർത്തുന്നതി്ുമുള്ള

്ൽകുന്ന

ആമ്മഗനളീകരണത്തി്ുാം

്പധന്മ്ന്ത്ിയുടെ

കനഴ്െപനെനയ

സവയാം

ക്ഷമത

ആത്മ്ിർഭർ

ഭനരത്

എന്നതിട്ക്കുറിച്ചറ വിമ്മേശകനരയമ്ന്ത്ി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ സനമ്പത്തിക
മ്മശഷി,ആവശയകതകൾ

എന്നിവ

്പമ്മയനജ്ടപ്പെുത്തുന്നതിന്

അമ്മേഹാം

വിറ്റ്നമിട്

ക്ഷണിച്ചു.
4.

കവിക്

ഇമ്പനക്്

മ്മ്പനജക്െുകൾ

(QIP)

കളുാം

,ITEC

e-ITEC

സാംരാംഭങ്ങളുാം,

PhD

ടഫമ്മലനഷിപ്പുകൾ, വിയറ്റ്നാം ടമമ്മക്കനങ് ട

ൽറ് ്പമ്മേശടത്ത ജലഉറവിെ മനമ്മ്ജ്ടമന്റ്റ

സാംബന്ധിച്ചുള്ള

കണക്െിവിറ്ി,

എന്നിവയിലൂടെ

ട്പനജക്െുകൾ,

ിജിറ്ൽ

വിയറ്റ്നമി്നവശയമനയ

പനരമ്പരയ

വിഭവമ്മശഷി

സാംരക്ഷണാം

രുപീകരണത്തി്ുാം

വികസ്ത്തി്ുാം ആവശയമനയ സഹനയങ്ങൾ വിമ്മേശകനരയ മ്ന്ത്ി ഉറപ്പു ്ൽകി. 12 QIP
കളുടെ

സ്ഥനപ്ത്തി്നയനണ്

വിയറ്റ്നമിന്

ഇന്ത്യൻ

ലഭയമനയിട്ടുള്ളത്, ഇതിൽ 7 QIP കൾ വിയറ്റ്നാം ടമമ്മക്കനങ് ട
റിമ്മസനഴ്സ്ത മനമ്മ്ജ്ടമന്റ്റ സാംബന്ധിച്ചതുാം 5 QIP

സർക്കനരിന്ടറ

അ്ുമതി

ൽറ് ്പവിശയയിടല വനട്ടർ

കൾ വിയറ്റ്നമിടല വിേയനഭയനസ

ഘെ്യുടെ ്ിർമനണവുമനയി ബന്ധടപ്പട്ടിട്ടുള്ളതുമനണ്

5. ്യൂ

ൽഹിയിടല സുഷമനസവരനജ് ഇൻസ്റ്റിറ്യൂട്ടറ ഓഫ് മ്മഫനറിൻ സർവീസ്ത (SSIFS),

ഹനമ്മ്നയിടല

ിമ്മലനമനറ്ിക്

അക്കനേമി

ഓഫ്

സഹകരണത്തി്നയുള്ള ധനരണ പ്തവുാം , ്യൂ

വിയറ്റ്നമുാം

തേിൽ

ൽഹിയിടല ്നഷണൽ മനരിടൊം

ഫൗമ്മേഷൻ , ഹനമ്മ്നയിടല സയന്റിഫിക് റിസർച്ചറ ഇൻസ്റ്റിറ്യൂട്ടറ ഓഫ് സീ ആൻഡ്
ഐലൻഡ്സുാം തേിലുള്ള ധനരണനപ്തവുാം സാംയുക്ത സമിതിയുടെ സമ്മേള്ത്തിൽ ഒപ്പു
വച്ചു.
6. വിവിധ ്പനമ്മേശിക ആമ്മഗനള ്പശ്ങ്ങളിൽ ഉള്ള കനഴ്െപ്പനെില് സനേയത മുൻ്ിർത്തി
ഐകയരന്ര രക്ഷ സമിതി ഉൾപ്പടെയുള്ള ബഹുരന്ര മ്മഫനറമുകളിൽ സഹകരമ്മത്തനടെ
്പവർത്തിക്കുന്നതിന് ഇരു വിഭനഗങ്ങളുാം സേതിച്ചു. ഐകയരന്ര രക്ഷ സമിതിയിൽ
ഇന്ത്യയുാം

വിയറ്റ്നമുാം

തിരടഞ്ഞെുക്കടപ്പട്ടിട്ടുള്ളതനണ്.
മ്മഫനറമുകളിലുാം

കനലഘട്ടത്തിൽ

2021
ASEAN

സഹകരണവുാം

ഘെ്യ്ക്കറ

അസ്ഥിര

കീഴിലുള്ള

ഏമ്മകനപ്വുാം

അാംഗങ്ങളനയി

്പധന്

്പനമ്മേശിക

ടമച്ചടപ്പെുത്തുന്നതി്ുാം

ഇവർ

സേതിച്ചു. ഈ വർഷടത്ത വിറ്റ്നമിന്ടറ ASEAN അധയക്ഷതയ്ക്കറ പൂർണമനയ പിന്ത്ുണ
വിമ്മേശകനരയമ്ന്ത്ി ്പഖയനപിച്ചു കൂെനടത മ്മലനകാം മ്മകനവിഡ്-19 ട് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന
ഈ

വർഷത്തിൽ

വിറ്റ്നാം

്ൽകിയ

ASEAN

മ്മ്തൃതവാം

അഭി്ന്ദ്നർഹമനടണന്നുാം

അമ്മേഹാം അഭി്പനയടപ്പട്ടു.
ഇന്ത്യയുടെ

7.

പസഫിക്കിടല

ഇൻമ്മ
എലലന

ന-പസഫിക്

ഓഷയൻസ്ത

മ്മമഖലയിലുാം

ഇ്ിമ്മഷയറ്ിവ്

സുരക്ഷയുാം

(IPOI)

സമൃദ്ധിയുാം

ഇൻമ്മ

ന

-

വികസ്വുാം

ടകനേുവരുന്നതി്നയുള്ള ASEAN കനഴ്െപ്പനെി്ുാം അ്ുസൃതമനയി ഇന്ത്യ വിയറ്റ്നാം
ഉഭയകക്ഷി

ബന്ധവുാം

ട്െുതൂണുകളിൽ

ടമച്ചടപ്പെുത്തുന്നതിന്

ഒന്നനയി

ധനരണയനയി.

സഹകരിക്കുന്നതി്ു

IPOI

ഇന്ത്യ

യുടെ

ഏഴുാം

വിയറ്റ്നമിട്

ക്ഷണിക്കുകയുേനയി.
്യൂ

ൽഹി

25 ഓഗസ്റ്ററ, 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.

