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ഇന്ത്യ -മ്യാൻമ്ാർ വിദേശ ഓഫിസ് പര്യാദ ാചനകൾ
ഒകദടാബർ 01, 2020
ഇന്ത്യയ ും മ്യാൻമ്റ ും തമ്മി

ള്ള 19 മ്ത് ഘട്ട വിദേശകാര്യ പര്യാദ ാചനകൾ 2020

ഒകദടാബർ 1 ന് വിർചവൽ ദമ്ാഡിൽ നടന്ന . ഇന്ത്യൻ വിഭാഗത്തെ വിദേശകാര്യ ത്തെക്കട്ടറി
,ക്ശി ഹർഷ് വർധന ശ ുംഗളയ ും മ്യാൻമ്ർ വിഭാഗത്തെ സ്ഥിര് ത്തെക്കട്ടറി, യ ത്തൊ ഹാന ും
നയിച്ചു.
പര്യാദ ാചനകൾക്കിടയിൽ , അതിർെി െഹകര്ണും, അതിർെിയിത്ത
പര്ിഷ്കര്ണും, ഭൂകമ്പും മ്ൂ ും താറ മ്ാറ മ്ായ ബഗാനിത്ത
ഉൾപ്പത്തടയ ള്ള ദകാൺെ

പദഗാഡകളുത്തട നവീകര്ണും

ാർ വിഷയങ്ങൾ, ൊുംസ്കാര്ിക െഹകര്ണും, പവർ ഊർജ

െഹകര്ണും , വയവൊയ നിദേപ ബന്ധങ്ങൾ, മ്യാമ്ാര്ിൽ നടന്ന

ത്തകാണ്ടിര്ിക്ക ന്ന

ഇന്ത്യൻ െഹകര്ണമ് ള്ള വികെന പദ്ധതികളുത്തട സ്ഥിതികൾ
ഉൾത്തപ്പട െി

ഉഭയകേി

ബന്ധെിന്ത്തറ

എ ്ാ

ദകാവിഡ്-19

എന്നിയ ൾപ്പത്തടയ ള്ള

പകർച്ചവയാധിത്തയ

വിവിധ

ദമ്ഖ കത്തള

എന്നിവത്തയ ്ാും

ദമ്ഖ കളുും

അവദ ാകനും ത്തചയ്ത . ക്പാദേശിക-അന്ത്ര്ാക്ര ദഫാറമ് കളിത്ത
ത്തചയ്യത്തപ്പട്ടു.

ഘടനയ ത്തട

ഇര്

െഹകര്ണവ ും ചർച്ച

വകവയ്ക്കാത്തത

െുംബന്ധിച്ച്

ഭാഗങ്ങളുും

പവർ,

വിർചവൽ

ഊർജും

ദമ്ാഡിൽ

നടന്ന

െദമ്മളനങ്ങളിൽ ഇര് വിഭാഗങ്ങളുും െുംത പ്തി അറിയിച്ചു കൂടാത്തത ഇത് ഉഭയകേി
ബന്ധെിന്ത്തറ ആഴമ്ാണ് ക്പതിഫ ിപ്പിക്ക ന്നത് എന്ന് അഭിക്പായത്തപ്പട കയ ും ത്തചയ്ത .
അട െ

െുംയ ക്ത വയവൊയ കമ്മിറ്റി മ്ക്ന്ത്ി ത

നടെ ന്നതാത്തണന്ന

തീര് മ്ാനിച്ചു.

ഇത്

ഉഭയകേി

െദമ്മളനും ഒകദടാബർ 20 ന്
വയാപാര്ത്തെയ ും

നിദേപ

ബന്ധങ്ങത്തളയ ും കൂട തൽ ശക്തിത്തപ്പട െ ന്നതിന് ഉപകര്ിക്ക ന്നതാണ്.
ദകാവിഡ്-19 മ്ൂ ും ദനര്ിദടണ്ടി വന്ന ത്തവ ്ുവിളികത്തളക്ക റിച്ചുും
നിർമ്ാണും,
വിതര്ണും

മ്ര് ന്ന കളുത്തടയ ും
കൂടാത്തത

വിഭവ

ഉപകര്ണങ്ങളുത്തടയ ും

ദശഷി

വർധിപ്പിക്ക ന്നത്

കൂടാത്തത വാകെിൻ

ൊദേതികവിേയയ ത്തടയ ും
എന്നിവ

ഉൾപ്പത്തട

ഇെര്ും

ക്പതിെന്ധികൾ ദനര്ിട ന്നതിന ള്ള വഴികത്തളക്ക റിച്ചുും ഇര് വിഭാഗങ്ങളുും വിപ

മ്ായ

ചർച്ചകൾ നടെി
ഇന്ത്യയ ത്തട 'അയൽ ര്ാജയങ്ങൾക്ക് മ് ൻഗണന', 'ആക് ഈസ്റ്റ് ' എന്നീ നയങ്ങൾക്കന െര്ിച്ച്
മ്യാന്മാറ മ്ായ്ള്ള പോളിെെിന ഇന്ത്യ നൽക ന്ന ക്പാധാനയത്തെക്ക റിച്ച് വിദേശകാര്യ
ത്തെക്കട്ടറി ആവർെിച്ചു അറിയിച്ചു. മ്യാൻമ്ാര് മ്ായി നി വിൽ പ

ദമ്ഖ കളി

മ് ള്ള

െഹകര്ണും ശക്തിത്തപ്പട െ ന്നതിന ും പ തിയ ക്പവർെന ദമ്ഖ കൾ കത്തണ്ടെ ന്നതിന്
ഇന്ത്യ ക്പതിജ്ഞാബദ്ധമ്ായിര്ിക്ക ത്തമ്ന്ന അദേഹും ക്പസ്താവിച്ചു.
ഇര്

ര്ാജയങ്ങൾക്ക ും

കാ ാതീതമ്ായ ള്ള
ത്തെക്കട്ടറി

ആന കൂ യങ്ങൾ

മ്യാൻമ്റിൽ

ഉറപ്പു

പോളിെും

നൽകി.

ഭിക്ക ന്ന
കൂട തൽ
ദകാവിഡ്

ര്ീതിയിൽ

ഇന്ത്യയ മ്ായി

ത്തമ്ച്ചത്തപ്പട െ ത്തമ്ന്ന

സ്ഥിര്

െുംബന്ധിച്ചത ും

വികെനക്പവർെനങ്ങദളാടന ബന്ധിച്ചുും ഇന്ത്യ നൽകിയ പിന്ത് ണയ്ക്ക് അദേഹും നന്ദി
അറിയിച്ചു. 2020 ത്തമ്യ് 1 മ് തൽ 2020 ഡിെുംബർ 31 വത്തര് G -20 ഡബ്റ്റ്റ് െർവീസ് െസ്

ത്തപൻഷൻ െുംര്ുംഭെിന് കീഴിൽ വായ്പകൾക്ക് ആന കൂ യവ ും നൽക ന്നതിന ും അദേഹും
ഇന്ത്യയ്ക്ക് നന്ദി അറിയിച്ചു.
അട െ ഘട്ട വിദേശകാര്യ പര്യാദ ാചനകൾ ഇര്

വിഭാഗങ്ങൾക്ക ും െമ്മതമ്ാക ന്ന

തീയതിയിൽ നടെ ന്നതിന് ഇര് ദനതാക്കളുും തീര് മ്ാനിച്ചു.
നയൂ ഡൽഹി
1 ഒകദടാബർ, 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.

