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ಏಷ್ಯಾ ಸಹಕಯರ ಸಂವಯದದ 17ನೇ ಸಚಿವರ ಸಭೆ 

ಜನವರಿ 21, 2021\ 

 

1. "ಹೊಸ ಸಯಮಯನಾ ಮತ್ತು ಸತರಕ್ಷಿತ್ ಹಯಗೊ ಆರೊೇಗಾಕರ ಪ್ರವಯಸೊೇದಾಮ" ಕತರಿತ್ತ ಏಷ್ಯಾ ಸಹಕಯರ 

ಸಂವಯದದ (ಎಸಿಡಿ) 17ನೇ ಸಚಿವರ ಸಭೆ 21 ಜನವರಿ 2021 ರಂದತ ವಯಸುವ ಸವರೊಪ್ದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತ್ತ. 

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಯರತ್ವನತು ವಿದೇಶಯಂಗ ಸಚಿವಯಲಯದ ಕಯಯಯದರ್ಶಯ (ಪ್ೂವಯ) ರ್ಶರೇಮತಿ ರೇವಯ ಗಂಗೊಲ್ಲ ದಯಸ್ 

ರವರತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದರತ. 

2. ತ್ನು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಕಯಯಯದರ್ಶಯ (ಪ್ೂವಯ) Covid-19  ಸಯಂಕಯರಮಿಕ ರೊೇಗದಂದ ಎದತರಯದ ಸವಯಲತಗಳ 

ವಿರತದಧ ಸಂಘಟಿತ್ ಪ್ರತಿಕ್ರರಯೆಯನತು ಕೆೊೇರಿದರತ ಹಯಗೊ ಜಯಗತಿಕ ಆರ್ಥಯಕ ಚೇತ್ರಿಕೆಗೆ ಬಲವಯದ ಬಹತಪ್ಕ್ಷಿೇಯ 

ಸಹಕಯರವು ನಿರ್ಯಯಯಕವಯಗಿದ ಎಂದತ ಒತಿು ಹೇಳಿದರತ. ಈ ಸಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ, ಜೇವನೊೇಪಯಯವನತು 

ಹಂದರತಗಿಸಲತ ಹಳೆಯ ವಾವಹಯರಗಳ ಪ್ುನರತಜಜೇವನವು ಮತಖ್ಾವಯಗಿದ ಎಂದತ ಕಯಯಯದರ್ಶಯ (ಪ್ೂವಯ) 

ಹೇಳಿದರತ, ಆದರ ನಯವು ನಯವಿೇನಾತೆ ಮತ್ತು ಪ್ೂರಕತೆಗಳ ಬಗೆೆ ಸಹ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕತ ಹಯಗೊ ಹೊಸ 

ವಾವಹಯರ ಮಯದರಿಗಳನತು ಅನವೇಷಿಸಬೇಕತ. 

3. ಉದೊಾೇಗ ಮತ್ತು ಸಯಂಸಕೃತಿಕ ಹಯಗೊ ನೈಸಗಿಯಕ ಪ್ರಂಪ್ರಯ ರಕ್ಷಣೆಗಯಗಿ ಪ್ರವಯಸೊೇದಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರವನತು 

ಪ್ುನರತಜಜೇವನಗೆೊಳಿಸತವ ಮತ್ತು ಪ್ುನನಿಯಮಿಯಸತವ ಬಲವಯದ ಅಗತ್ಾವನತು ಅಂಗಿೇಕರಿಸಿದ ಕಯಯಯದರ್ಶಯ 

(ಪ್ೂವಯ), ಭಯರತ್ವು 3T’ ಯ ಕಯಯಯತ್ಂತ್ರದ ಒಂದತ ಭಯಗವು ಪ್ರವಯಸೊೇದಾಮವನತು ಉತೆುೇಜಸತವತ್ು ಗಮನ 

ಹರಿಸತತಿುದ ಎಂದತ ಹೇಳಿದಯಾರ. "ವಯಾಪಯರ, ಪ್ರವಯಸೊೇದಾಮ ಹಯಗೊ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಯನ". ಕಯಯಯದರ್ಶಯ (ಪ್ೂವಯ) 

ಸತರಕ್ಷಿತ್ ಮತ್ತು ಆರೊೇಗಾಕರ ಪ್ರವಯಸೊೇದಾಮವನತು ಉತೆುೇಜಸಲತ ರೊೇಗನಿರ್ಯಯ ಸಯಧನಗಳಿಗೆ, ಚಿಕ್ರತೆೆಗಳಿಗೆ 

ಮತ್ತು ಲಸಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಮಯನ ಹಯಗೊ ಸಯವಯತಿರಕ ಪ್ರವೇಶವನತು ನಿೇಡಿದಯಾರ. ಇದತ ಅಭಿವೃದಧ ಪ್ರಯತ್ುಗಳನತು 

ಬಲಪ್ಡಿಸತವ ಅಗತ್ಾವನತು ಒತಿುಹೇಳಿದ.ಈ ಸಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕಯಯಯದರ್ಶಯ (ಪ್ೂವಯ) ಭಯರತ್ದ ಲಸಿಕೆಗಳತ 

ರ್ೊತಯನ್, ಮಯಲ್ಲಡೇವ್ಸ , ನೇಪಯಳ, ಬಯಂಗಯಿದೇಶ, ಮಯಾನಯಾರ್ ಮತ್ತು ಸಿೇಶೆಲ್ ಗಳಿಗೆ ಅನತದಯನದಡಿಯಲ್ಲಿ 

ಭಯರತ್ದ ನರಯ ರಯಷ್ಟ್ರಗಳನತು ತ್ಲತಪ್ುತ್ುವ ಎಂದತ ಉಲ್ಿೇಖಿಸಲಯಗಿದ. 

4. ಕಯಯಯದರ್ಶಯ (ಪ್ೂವಯ) ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ಕಯವನತು ಉತೆುೇಜಸಲತ ಭಯರತ್ ಕೆೈಗೆೊಂಡ ವಿವಿಧ ಉಪ್ಕರಮಗಳನತು 

ಎತಿು ತೆೊೇರಿಸಿದರತ. ಇದತ ಇಂಡೆೊೇ-ಮಯಾನಯಾರ್-ಥೈಲಯಾಂಡ್ ತಿರಪ್ಕ್ಷಿೇಯ ಹದಯಾರಿ ಮತ್ತು ಕಯಂಬೊೇಡಿಯಯ, 

ಲಯವೂೇಸ್ ಮತ್ತು ವಿಯೆಟಯುಂಗೆ ವಿಸುರಿಸಬಹತದತ. ಇಂಟನಯಾಯಷ್ಟ್ನಲ್ ಸೌರ ಅಲ್ೈಯನ್  (ಐಎಸ್ಎ) ಮತ್ತು 

ವಿಪ್ತ್ತು ಸಿಿತಿಸಯಿಪ್ಕ ಮೊಲಸೌಕಯಯ (ಸಿಡಿಆಐಯ) ನಂತ್ಹ ಉಪ್ಕರಮಗಳತ ಜಯಗತಿಕ ಹವಯಮಯನ ಕರಮ 

ಹಯಗೊ ವಿಪ್ತ್ತು ಸಿಿತಿಸಯಿಪ್ಕ ಮೊಲಸೌಕಯಯಗಳ ಅಭಿವೃದಧಗೆ ಸಕಯರಯತ್ಾಕವಯಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸಿವ. 

5. ರ್ಯೇತಯಾದನ ಜಯಗತಿಕ ಶಯಂತಿ ಮತ್ತು ರ್ದರತೆಗೆ ಗಮನಯಹಯ ಬದರಿಕೆಯಯಗಿ ಉಳಿದದ ಎಂಬತದನತು 

ಒತಿುಹೇಳತತಯು, ಕಯಯಯದರ್ಶಯ (ಪ್ೂವಯ) ರ್ಯೇತಯಾದನಯನತು ಎಲಯಿ ರಿೇತಿಯಲೊಿ ಕೆೊನಗೆೊಳಿಸಲತ ಹಚಿಿನ 

ಸಹಕಯರ ನಿೇಡಬೇಕೆಂದತ ಕರ ನಿೇಡಿದರತ. ಕಯಯಯದರ್ಶಯ (ಪ್ೂವಯ) ಇಂಡೆೊೇ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 

ಏಷಿಯಯನ್ ನೊಂದಗಿನ ಸಯಮಯನಾ ಸವಯಲತಗಳಿಗೆ ಅದರ ಕೆೇಂದರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಮನವಯ ಹಯಗೊ ಸಹಕಯರದ 

ಅಗತ್ಾವಿದ ಎಂದತ ಒತಿು ಹೇಳಿದರತ. ಇಂಡೆೊೇ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷಿಯಯನಿಕ್ ಇನಿರ್ಶಯೆೇಟಿವ್ಸ (ಐಪಿಒಐ) ಅನತು 

2019 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಯನ ಮಂತಿರ ರ್ಶರೇ ನರೇಂದರ ಮೇದಯವರತ ಸವತ್ಂತ್ರ, ಮತಕು ಹಯಗೊ ನಿಯಮ ಆಧಯರಿತ್ 

ಇಂಡೆೊೇ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶಕಯಕಗಿ ಘೊೇಷಿಸಿದಯಾರ, ಇದತ ಎಲಿರಿಗೊ ಈ ಪ್ರದೇಶ (ಸಯಗರ್) ದಲ್ಲಿ ರ್ದರತೆ 

ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದಧಯನತು ಉತೆುೇಜಸತತ್ುದ. 
  



 

6. ಅಧಾಕ್ಷರಯಗಿ ಏಷ್ಯಾ ಸಹಕಯರ ಸಂವಯದವನತು ನಡೆಸಿದ ಮತ್ತು 17ನೇ ಏಷ್ಯಾ ಸಹಕಯರ ಸಂವಯದದ ಸಚಿವರನತು 

ಆಯೇಜಸಿದಾಕಯಕಗಿ ಕಯಯಯದರ್ಶಯ (ಪ್ೂವಯ) ಟಕ್ರಯಶ್ ಸಕಯಯರಕೆಕ ಧನಾವಯದ ಅಪಿಯಸಿದರತ. 

7. ಸಭೆಯ ಕೆೊನಯಲ್ಲಿ, ಎಲಯಿ ಎಸಿಡಿ ದೇಶಗಳತ "ಅಂಕಯರ ಘೊೇಷ್ಟ್ಣೆ" ಯನತು ಅಂಗಿೇಕರಿಸಿದವು. 

 

ನವ ದಹಲ್ಲ 

ಜನವರಿ 21, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


