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ఆసియా సహకార చరచల 17వ మంత్రు ల స్ాా యి సమావేశం 

జనవరి 21, 2021 
 

1. ఆసియా సహకార చరచల (ఏసీడీ) 17వ మంత్రు ల స్ాా యి సమావేశం 21 జనవర ి2021న వరచచవల గా జరిగింది. 
‘‘సరికొత్త  సరవస్ాధారణ పరసిిాత్రలు అలాగే సురక్షతి్మ నై మరియు ఆరోగ్యవంత్మ నై పరాయటకం’’ అనే థమీ తో జరగిిన 
ఈ సమావశేానికి భారత్ త్రఫున విదశేీ వయవహారాల మంత్రుత్వ శాఖ సెకరటరీ (త్ూరచు) Ms. రవిా గ్ంగ్ూలీ దాస్ 
ప్ుా త్రనిధ్యం వహ ంచారచ. 
 
2. ఈ సందరభంగా ఆమ  మాటాా డుత్ూ, కోవిడ్-19 మహమాారి విసరిని సవాళా్ను ఎదురకొనేందుకు సమనవయంతో 
కూడని పుత్రసుందన అవసరమని పలిుపునిచాచరచ. పుపంచ ఆరిాక రికవరకీి బలమ నై బహుళ్పక్ష సహకారం అత్యంత్ 
కీలకమని సకెరటరీ (త్ూరచు) నకకిొచపప్ాురచ. జీవనోప్ాధిని త్రరగిి తపచచేందుకు ప్ాత్ వాయప్ారాలను పునరచదధరించడం 
అనదే ి చాలా ముఖయమని, అదవేిధ్ంగా నవకలున మరయిు కలిసకిటటు గా పయనించడం, అలాగ ే కొత్త  వాయప్ార 
నమూనాలను అనేవషించడంపె ైత్పునిసరిగా దృషిుపటెాు లిిన అవసరం ఉందని ఆమ  పేరకొనాారచ. 
 
3. ఉదయ యగాలకు భరోస్ా అదవేిధ్ంగా స్ాంసొృత్రక మరయిు సహజ వారసతావనిా పరరిక్షంిచేందుకు పరాయటక రంగ్ం 
పునరచదధరణ మరయిు పునరిా రాాణం యొకొ బలమ నై ఆవశయకత్ను గ్ురచత చసేతత , ‘3టీ’ వయయహంలో భాగ్ంగా భారత్ 
పరాయటకానిా ప్ర ు త్ిహ ంచడంపెై దృషిు  పటెటునటటా  సకెరటరీ (త్ూరచు) పుధానంగా తపలియజేశారచ.  ఈ ‘3టీ’ వయయహంలో 
వాణిజయం, పరాయటకం మరయిు స్ాంకేత్రకత్ భాగ్ంగా ఉనాాయి. సురక్షతి్మ నై మరియు ఆరోగ్యవంత్మ నై పరయటకానిా 
ప్ర ు త్ిహ ంచడం కోసం వ ైదయ పరీక్షల పరికరాలు, చికతి్ిలు మరియు వాయకిిన ల లభయత్ విషయంలో నిష్ాుక్షికమ ైన, 
స్ారవత్రుకమ నై అభివృదిధ  లక్షయంగా పుయతాాలను బలోపతే్ం చయేాలిిన అవసరం ఉందని ఆమ  ఉదాా టటంచారచ. ఈ 
నేపథ్యంలో, భారత్ నుంచి వాయకిిన లు గార ంట్ సహాయం కంిద, పొ్ రచగ్ు దేశాల ైన భూటాన, మాలీీవులు, నేప్ాల, 
బంగాా ద,ే , మయనాా మ మరయిు సషీెలి లకు సరఫరా చయేడం ఆరంభమ ైందని సకెరటర ీ(త్ూరచు) తపలియజశేారచ. 
 
4. భారత్-మయనాా మ-థాయ లాండ్ తపైపై్ాక్షకి హ వైే, అలాగే దీనిా కంబో డియా, లావోస్ మరియు వియతాాం వరకూ 
విసతరించేందుకు గ్ల అవకాశాలు సహా ఆసయిాలో అనుసంధానానిా పెంపొ్ ందించేందుకు భారత్ చేపడుత్రనా వివిధ్ 
రకాల చరయలను సెకరటరీ (త్ూరచు) ఈ సందరభంగా వివరంిచారచ. అంత్రాా తీయ స్ౌర కూటమి (ఐఎస్ ఏ) మరయిు 
విపత్రత  నిరోధ్క మౌలిక సదుప్ాయాల కోసం కూటమి (సడీఆీ మఐ) వంటట చరయలు పుపంచ వాతావరణ చరయలతో ప్ాటట 
విపత్రత  నిరోధ్క మౌలిక సదుప్ాయాల అభివృదిధలో స్ానుకూల దృషిుని కేందీుకరించలేా చేశాయి. 



 
5. పుపంచ శాంత్ర మరయిు భదుత్లకు ఉగ్రవాదం అనదేి అత్యంత్ కలీక ముపుుగా కొనస్ాగ్ుత్ూన ే ఉందని సకెరటర ీ
(త్ూరచు) పుధానంగా నకకిొచపప్ాురచ. ఉగ్రవాదం అనదేి ఏ రంపంలో ఉనాా దానిా త్రదముటటుంచేందుకు మరింత్ 
సహకారం అవసరమని ఆమ  పిలుపునిచాచరచ. ఆసియాన కేందుకంగా ఇండయ-పసఫికి్ ప్ుా ంత్ంలో న లకొనా ఉమాడ ి
సవాళా్ను ఎదురకొనేందుకు పునరచదధరించబడని సమనవయం, సహకారం ఎంతో అవసరమని పరేకొనాారచ. ఇండయ-
పసఫికి్ ఓషని ఇనీషయిిటేటవ్ (ఐపఓీఐ)ను పుధాన మంత్రు శీర నరేందు మోదీ 2019లో పుకటటంచారచ. ఈ ప్ుా ంత్ం 
(స్ాగ్ మ)లోని అనిా దేశాల భదుత్ మరయిు వృదిధని పెంపొ్ ందించే విధ్ంగా సేవచాాయుత్, బహ రంగ్, సమాళిత్ మరయిు 
నిబంధ్నల ఆధారతి్ ఇండయ-పసిఫకి్ ప్ుా ంత్ం కోసం పలిునిసతత  పుధాని దీనిా పుకటటంచారచ. 
 
6. ఏసడీకీి అధ్యక్షత్ వహ సతత  17వ ఏసడీీ మంత్రు ల స్ాా యి సమావేశానిా నిరవహ ంచినందుకు గాను టరీొ పుభుతావనికి 
సెకరటర ీ(త్ూరచు) ధ్నయవాదాలు తపలియజశేారచ. 
 
7. ఈ సమావేశం ముగింపులో ‘‘అంకారా తీరాానం’’ను ఏసడీీ సభయ దేశాలు ఆమోదించాయి. 
 
న్యూఢిలీ్ల 
జన్వరి 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. 

 


