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ഏഷ്യ സഹകരണ ചർച്ചയിലെ 17 മത് മന്ത്രി തെ സമ്മേളനം   
ജനുവരി 21, 2021 

1. "പുതിയ സാധാരണവും ആമ്മരാഗ്യപരവുമായ വിമ്മനാദസഞ്ചാരം" എന്ന 

വിഷ്യലെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഏഷ്യ സഹകരണ ചർച്ചയിലെ (ACD) 17 

മത് മന്ത്രി തെ സമ്മേളനം 2021 ജനുവരി 21 ന് വിർചവൽ രീതിയിൽ 

നടന്നു.സമ്മേളനെിൽ , വിമ്മദശകാരയ മന്ത്രാെയെിലെ ലസന്ത്കട്ടറി(കിഴക്ക്)  
മിസ് റിവ ഗ്ാംഗ്ുെി ദാസ്, ഇരയലയ ന്ത്പതിനിധീകരിച്ചു  
2. തന്ലറ അഭിന്ത്പായ ന്ത്പകടനെിൽ, ശക്തമായ ബഹുരാന്ത്ര സഹകരണം 
ആമ്മഗ്ാള സാമ്പെിക വീലെടുക്കെിന് ന്ത്പധാനമാലണന്ന് അടിവരയിട്ടുലകാെ്, 
മ്മകാവിഡ് 19 മൂെമുള്ള ന്ത്പതിസന്ധികൾ മ്മനരിടുന്നതിനായി ഏകീകൃതമായ 

ന്ത്പതികരണ ന്ത്പവർെനങ്ങൾക്ക് ലസന്ത്കട്ടറി (കിഴക്ക് ) ആഹവാനം ലചയ്തു. ഈ 

പശ്ചാെെെിൽ, പഴയ ബിസിനസ്സുകൾ ന്ത്പവർെനക്ഷമമാമ്മക്കെത് 

ജീവമ്മനാപാധികൾക്ക് ആവശയമായിരിക്കുന്മ്മപാൾ തലന്ന, പുതിയ 

കെുപിടുെങ്ങളും ബദൽ മാർഗ്ങ്ങളിെും ന്ത്ശദ്ധ മ്മകന്ത്രീകരിക്കുകയും പുതിയ 

ബിസിനസ്സ് മാതൃകകൾ കലെെുകയും ലചമ്മേെതാലണന്നു അവർ 

ന്ത്പസ്താവിച്ചു. 
3. മ്മജാെിസാധയതകൾ ഉറപ്പു വരുെുന്നതിനും സാംസ്കാരികവും 
ന്ത്പകൃതിദെവുമായ പാരമ്പരയങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും 
വിമ്മനാദസഞ്ചാരമ്മമഖെലയ നവീകരിക്കുന്നതിനും പുനർ 

നിർമിക്കുന്നതിനുമുള്ള ശക്തമായ ആവശയകത തിരിച്ചറിഞ്ഞു ലകാെ് ഇരയ 
ന്ത്ശദ്ധ നൽകിയിട്ടുള്ള ,"വയവസായം, വിമ്മനാദസഞ്ചാരം, സാമ്മേതികവിദയ " 

എന്നിവ ഉൾപ്പലടയുള്ള 3ടി സമീപനലെ അവർ ചൂെികാണിച്ചു. 
സുരക്ഷിതവും ആമ്മരാഗ്യകരവുമായ വിമ്മനാദസഞ്ചാരലെ 

ന്ത്പചരിപ്പിക്കുന്നതിന്  തുെയവും ആമ്മഗ്ാള െഭയതയുമുള്ള മ്മരാഗ്നിർണയ 

ഉപകരണങ്ങൾ, ചികിത്സകൾ കൂടാലത വാക്സിനുകൾ എന്നിവ 

വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പരിന്ത്ശമങ്ങൾ കൂടി അതയാവശയമാണ് 

ലസന്ത്കട്ടറി(കിഴക്ക്) അടിവരയിട്ട് പറഞ്ഞു.ഈ സാഹചരയെിൽ ഇരയയുലട 
വെിയ സഹകരണമ്മൊലട ഭൂട്ടാൻ, മാൽദവീപുകൾ, മ്മനപ്പാൾ, ബംഗ്ളാമ്മദശ്, 

മയാൻമാർ , സീലഷ്ൽസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽലക്ക വാക്സിനുകൾ വിതരണം 
ലചോൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നുവന്നും ലസന്ത്കട്ടറി (കിഴക്ക്) പരാമർശിച്ചു. 



4. ഏഷ്യയിലെ കണക്ടിവിറ്റി ലമച്ചലപ്പടുെുന്നതിനു  ഇരയ -മയാന്മാർ-

തായ്െൻഡ് ന്ത്തിരാന്ത്ര ഹഹമ്മവയും അതിന്ലറ കമ്മമ്പാഡിയ, ൊമ്മവാസ് കൂടാലത 

വിയറ്റ്നാം എന്നിവയുലട സാധയമായ വികസനം ഉൾപ്പലട ഇരയ ഏലറ്റടുെ 

വിവിധ സംരംഭങ്ങൾ ലസന്ത്കട്ടറി (കിഴക്ക്) 
ഉയർെികാണിച്ചു.ഇന്റർനാഷ്ണൽ മ്മസാളാർ അെയൻസ് (ISA), ലകാളീഷ്ൻ 

മ്മ ാർ ഡിസാസ്സ്റ്റാർ റീഹസെന്് ഇൻന്ത് ാസ്ന്ത്ടക്ച്ചർ (CDRI) എന്നിവ 

മ്മപാെുള്ള സംരംഭങ്ങൾ ആമ്മഗ്ാള കാൊവസ്ഥ ന്ത്പവർെനം, ദുരര നിവാരണ 

ഘടന വികസനം എന്നിവയിൽ അനുകൂെമായ ന്ത്ശദ്ധ ലകാെുവന്നിരുന്നു. 
5. തീന്ത്വവാദം ആമ്മഗ്ാള സമാധാനെിനും സുരക്ഷയ്ക്കും ന്ത്പധാന 

ഭീഷ്ണിയായി തുടർന്നുലകാെിരിക്കുമ്മമ്പാൾ, തീന്ത്വവാദെിന്ലറ എെലാ 
രൂപങ്ങളും തുടച്ചു നീക്കുന്നതിന് മഹൊയ സഹകരണെിനായി ലസന്ത്കട്ടറി 
(കിഴക്ക്) ആഹവാനം ലചയ്തു. ഇൻമ്മഡാ പസ ിക് ന്ത്പമ്മദശലെയും 
ആസിയാനിലെയും ലപാതുവായ ലവെലുവിളികളും കൂടാലത അതിന്ലറ 

മ്മകന്ത്രെിൽ ആവശയമായ ഏമ്മകാപനവും സഹകരണവും ലസന്ത്കട്ടറി (കിഴക്ക്) 
കൂടുതൽ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.2019 ൽ ന്ത്പധാനമന്ത്രി ന്ത്ശീ നമ്മരന്ത്ര മ്മമാഡി ന്ത്പഖയാപിച്ച 

ഇൻമ്മഡാ പസ ിക് ഓഷ്യൻസ് ഇനിമ്മഷ്യറ്റീവ് (IPOI) സുതാരയവും, സമന്ത്ഗ്വും 
നിയമബന്ധിതവുമായ ഇൻമ്മഡാ പസ ിക് ന്ത്പവിശയയിൽ എെലാ 
ന്ത്പവിശയകളിലെയും സുരക്ഷമ്മയയും വളർച്ചമ്മയയും ന്ത്പചരിപ്പിക്കുന്നു(SAGAR). 

6. അധയക്ഷത വഹിച്ചു ലകാെ് ACD ലയ നയിക്കുന്നതിനും 17 മത് ACD  

മന്ത്രിതെ  സമ്മേളനെിൽ ആതിമ്മേയതവം വഹിച്ചതിനും ലസന്ത്കട്ടറി (കിഴക്ക്) 
തുർക്കി ഭരണകൂടെിമ്മനാട് നരി അറിയിച്ചു. 
7. സമ്മേളനെിന്ലറ അവസാനെിൽ ACD രാജയങ്ങൾ അോറ 

ന്ത്പഖയാപനം ഏലറ്റടുെു. 
 
നയൂ ഡൽഹി  
21 ജനുവരി, 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. 


