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ആസിയാൻ-ഇന്ത്യ നെറ്റ വർക്കറ ഓഫ് തിങ്കറ ടാങ്കറ് ഏഴാമത് വട്ടമമശ 
സമേളെം 

നമയ് 13, 2022 

 

1. ആസിയാൻ-ഇന്ത്യ നെറ്റ വർക്കറ ഓഫ് തിങ്കറ ടാങ്കുകളുനട 
(എഐഎൻടിടി) ഏഴാമത് വട്ടമമശ 2022 നമയ് 12-13 തീയതികളിൽ ആർ  
ഐ എ് െയൂഡൽഹിയിനെ ആസിയാൻ-ഇന്ത്യ നസന്റർ, കംമ ാഡിയൻ 
ഇൻസ്റ്റിറ്യൂട്ടറ മ ാർ മകാഓപ്പമറഷൻ ആൻഡ് പീ് (CICP) 

എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ചറ വിമേശകാരയമന്ത്ന്ത്ാെയം ഹഹന്ത് ിഡ് 
മമാഡിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു. 

 

2. ഇന്ത്യയുനട , വിമേശകാരയ, വിേയാഭ്യാസ സഹമന്ത്ന്ത്ി മഡാ. രാജ്കുമാർ 
രഞ്ജൻ സിംഗ് കംമ ാഡിയ കിംഗ്ഡം വിമേശകാരയ, അന്ത്ാരാന്ത്ര 
സഹകരണ മന്ത്ന്ത്ാെയത്തിന്നറ മസ്റ്ററ്റ നസന്ത്കട്ടറി മഡാ. കുങ് മ ാക്കും 
സംയുക്തമായി ഏഴാമത് AINTT ഉദ്ഘാടെം നെയ്തു. ആസിയാൻ 
അംഗരാജയങ്ങളിൽ െിന്നുള്ള മുതിർന്ന ഉമേയാഗസ്ഥർ  ,മീറ്ിംഗ് െീഡർമാർ 
/ അവരുനട ന്ത്പതിെിധികൾ, അം ാസഡർമാർ എന്നിവരും നസഷെിൽ 
പനങ്കടുത്തു.ആമരാഗയം, വാക്സിെുകൾ, കാൊവസ്ഥാ വയതിയാെം, വിതരണ 
ശ ംഖെ ന്ത്പതിമരാധം തുടങ്ങിയ മമഖെകളിൽ ആസിയാൻ-ഇന്ത്യ 
സഹകരണം ശക്തിനപ്പടുമത്തണ്ടതിന്നറ ആവശയകത നസന്ത്കട്ടറി മ ാക്കറ 
തന്നറ ന്ത്പസംഗത്തിൽ അടിവരയിട്ടു. ആമരാഗയ സുരക്ഷ, ഡിജിറ്ൽ 
പങ്കാളിത്തം, ഹരിതവും സുസ്ഥിരവുമായ വീനണ്ടടുക്കൽ എന്നിവയിനെ 
സഹകരണത്തിന്നറ ന്ത്പാധാെയവും പകർച്ചവയാധിയ്ക്കറ മശഷമുള്ള  
സാമ്പത്തിക വീനണ്ടടുക്കെിെുള്ള ആസിയാൻ-ഇന്ത്യ സഹകരണത്തിെുള്ള 
ന്ത്പധാെ അജണ്ട ഇെങ്ങളായി വിമേശകാരയ സഹമന്ത്ന്ത്ി  തന്നറ 
ന്ത്പസംഗത്തിൽ എടുത്തുപറഞ്ഞു. 

 

3. 'മകാവിഡ്-`19 മശഷമുള്ള വീനണ്ടടുക്കൽ: ആസിയാൻ-ഇന്ത്യ 
പങ്കാളിത്തത്തിൊയുള്ള ന്ത്പാമേശിക സഹകരണ അജണ്ട' എന്ന വിഷയനത്ത 
മകന്ത്രീകരിച്ചുള്ള േവിേിെ പരിപാടിയിൽ ഇന്ത്യയുൾപ്പനട എെലാ 
ആസിയാൻ അംഗരാജയങ്ങളിൽ െിന്നുള്ള ന്ത്പഭ്ാഷകരും അവരുനട 
കാഴ്െപ്പാടുകൾ പങ്കിട്ടു. സുസ്ഥിരമായ വീനണ്ടടുക്കൽ, 

ആമരാഗയമമഖെയിനെ സഹകരണം, എ് ഡി ജി കൾ,എംഎ് എം ഇ 
കൾ, കണക്റ്ിവിറ്ി, വിതരണ ശ ംഖെയുനട ന്ത്പതിമരാധം 
എന്നിവനയക്കുറിച്ചറ ്പീക്കർമാർ െർച്ച നെയ്തു.ആമഗാള സാമ്പത്തിക 



ഭ്ൂന്ത്പക തിയുനട മാറ്ത്തിന്നറ പശ്ചാത്തെത്തിൽ, ഇന്ത്യയും ആസിയാെും 
തേിെുള്ള  ന്ധം ശക്തിനപ്പടുത്തുന്നതിെും സഹകരണ അവസരങ്ങൾ 
കനണ്ടത്തുന്നതിെുമായി പണ്ഡിതന്മാരും അക്കാേമിക് വിേഗ്ധരും 
െിന്ത്കരും പുതിയ ആശയങ്ങൾ വാഗ്ോെം നെയ്തു. 

 

4. 2009-ൽ തായ്െൻഡിൽ െടന്ന 7-ാാമത് ആസിയാൻ-ഇന്ത്യ 
ഉച്ചമകാടിയിൽ, സഹകരണത്തിന്നറ ഭ്ാവി േിശനയക്കുറിച്ചറ 
സർക്കാരുകൾക്കറ െയപരമായ ഇൻപുട്ടുകൾ െൽകുന്നതിൊയി െിന്ത്കർ, 

െയ െിർോതാക്കൾ, പണ്ഡിതന്മാർ, മാധയമങ്ങൾ,  ിസിെ് ന്ത്പതിെിധികൾ 
എന്നിവരടങ്ങുന്ന ആസിയാൻ-ഇന്ത്യ വട്ടമമശ രൂപീകരിച്ചു.മ ാറം ഉയർന്ന 
െിെവാരമുള്ള ഗമവഷണ പ്ലാറ്റ മ ാമായി ന്ത്പവർത്തിക്കുകയും 
ആസിയാൻ-ഇന്ത്യ തന്ത്ന്ത്പരമായ പങ്കാളിത്തം കൂടുതൽ 
ശക്തിനപ്പടുത്തുന്നതിന് േീർഘകാെ കാഴ്െപ്പാടുകൾ െൽകുകയും 
നെയ്യുന്നു. AINTT യുനട അവസാെ ആറ് റൗണ്ടറ മട ിളുകൾ യഥാന്ത്കമം 
2012-ൽ െയൂഡൽഹി, 2013-ൽ വിയന്റിയൻ, 2014-ൽ ഹമൊയ്, 2015-ൽ 
കവാൊെംപൂർ, 2018-ൽ ജക്കാർത്ത, 2020-ൽ  ാമങ്കാക്കറ 
എന്നിവിടങ്ങളിൊണ് െടന്നത്. 

 

െയൂ നഡൽഹി 
നമയ് 13, 2022 

 

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. 

 
 


