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1.വിദേശകാര്യ

ഔദേയാഗിക

സെക്കട്ടറി
െന്ദർശനൃം

ഭര്ണെമ്ിതി

2021

ഡിെൃംബർ

നെത്തി.

നാഷണൽ ലീഗ്

ദവളയിൽ

മ്റ്റ്

മ്ുതിർന്ന

സൊസെറ്റി

അൃംഗങ്ങളുമ്ായുൃം

നെത്തുകയുൃം

സെയ്തു.

ഓഫ്

സഡദമ്ാക്കെി

ര്ാക്രീയ

മ്യാൻമ്ർ

വസര്

23

െന്ദർശന

സെയർമ്ാസനയുൃം

െന്ദർശിക്കുകയുൃം

മ്ുതൽ

22

മ്യാൻമ്റിൽ

അദേഹൃം

െൃംസ്ഥാന

ക്രതിനിധികസളയുൃം

ഉൾസെസെയുള്ള െിവിൽ

രാർട്ടികളുമ്ായുൃം

ആസ്ഥാനമ്ായുള്ള

കൂെിക്കാഴ്െകൾ

അൃംബാെഡർമ്ാര്ുമ്ായുൃം

യുഎൻ ക്രതിനിധികളുമ്ായുൃം അദേഹൃം കൂെിക്കാഴ്െ നെത്തി.
2.

ബന്ധസെട്ട

വയക്തികളുമ്ായുയലല

ജനാധിരതയത്തിദലക്കുള്ള
ജയിൽെുള്ളികളുസെയുൃം
അക്കമ്ങ്ങളുസെയുൃം
ഊന്നൽ

നൽകി.

രിന്ത്ുണ

വിര്ാമ്ൃം;

ആെിയാൻ

എന്നിവ

െൃംര്ൃംഭത്തിന്

അദേഹൃം

ഒര്ു

എന്നിവ

രര്ിഹാര്ൃം; എലലാ
എക്തയുൃം

വിദേശകാര്യ

ഇന്ത്യയുസെ

വീണ്ുൃം

അെിസ്ഥാനത്തിൽ

മ്യാൻമ്റുമ്ായി

ക്ര്ന

താൽെര്യത്തിന്

ശക്തവുൃം

ദവഗൃം
സെക്കട്ടറി

സ്ഥിര്വുമ്ായ

ആവർത്തിച്ചു ,

ക്രാദയാഗികവുൃം

ര്ീതിയിൽ രുദര്ാഗതി സകവര്ിക്കാനാകുസമ്ന്നു
3. ഇന്ത്യ

തെവുകാര്ുസെയുൃം

ദമ്ാെനൃം; െർച്ചയിലൂസെയുള്ള
ഇന്ത്യയുസെ

അൃംഗെമ്വായത്തിന്സറ

മ്യാൻമ്റിന്സറ

തിര്ിച്ചുവര്വ്;

രൂർണമ്ായ

നെെിലാക്കുന്നതിനുള്ള

െന്ദർശനത്തിൽ,

അഞ്ച്

ക്കിയാത്മകവുമ്ായ

അദേഹൃം ക്രതയാശ ക്രകെിെിച്ചു.

സേർഘ്യദമ്റിയ

അതിർത്തി

രങ്കിെുന്നുസവന്ന്

ഊന്നിെറഞ്ഞുസകാണ്്, മ്യാൻമ്റിസല ജനങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയുസെ മ്ാനുഷിക രിന്ത്ുണ
തുെർന്നുൃം

ലഭയമ്ാകുന്നതാസണന്നുൃം

രകർച്ചവയാധിസക്കതിര്ായ
അദേഹൃം
"സമ്യ്ഡ്

മ്യാൻമ്ർ
ഇൻ

ഇന്ത്യ"

സറഡ്

അറിയിച്ചു.

മ്യാൻമ്റിന്സറ
ദക്കാസ്

വാക്െിനുകൾ

ഇന്ത്യയുമ്ായുള്ള

മ്യാൻമ്റിന്സറ

കമ്മ്യൂണിറ്റികൾക്കായി

ഉരദയാഗിക്കുൃം.

ദകാവിഡ്

ദരാര്ാട്ടത്തിന്സറ

രശ്ചാത്തലത്തിൽ ,

സൊസെറ്റിക്ക്

ഒര്ു

സകമ്ാറി.

െര്ക്കിന്സറ

ഈ

േശലക്ഷൃം

അതിർത്തിയിൽ
മ്യാൻമ്റിന്

എന്നിവയ്ക്കായുള്ള െഹായവുൃം ക്രഖ്യാരിച്ചു.

10,000

-19

ഒര്ു

ദഡാസ്
ഭാഗൃം

താമ്െിക്കുന്ന
െൺ

അര്ി, ദഗാതമ്പ്

4.

ഇന്ത്യ-മ്യാൻമ്ർ

അതിർത്തി

ക്രദേശങ്ങൾ

ഉൾസെസെയുള്ള

ജനദകക്ന്ദീക ത

ൊമ്ൂഹിക-ൊമ്പത്തിക വികെന രദ്ധതികൾക്ക് ഇന്ത്യയുസെ തുെർ രിന്ത്ുണയുൃം
അതുദരാസല തസന്ന കാലാെൻ മ്ൾട്ടിദമ്ാഡൽ ക്ൊൻെിറ്റ് ക്ൊൻസ്ദരാർട്ട് ദക്രാജക്റ്റ്,
ക്തിര്ാക്ര

സഹദവ

ദവഗത്തിൽ

എന്നിവ

ദരാസല

നിലവിലുള്ള

നെെിലാക്കുന്നതിനുള്ള

വിദേശകാര്യ

സെക്കട്ടറി

കണക്റ്റിവിറ്റി

ഇന്ത്യയുസെ

ക്രകെിെിച്ചു.

െൃംര്ൃംഭങ്ങൾ

ക്രതിജ്ഞാബദ്ധതയുൃം

മ്യാൻമ്റിസല

ജനങ്ങളുസെ

ക്രദയാജനത്തിനായി റാസഖ്ൻ ദേറ്റ് സഡവലപ്സമ്ന്് ദക്രാക്ഗാമ്ിനുൃം ദബാർഡർ
ഏര്ിയ

സഡവലപ്സമ്ന്്

ദക്രാക്ഗാമ്ിനു

കീഴിലുള്ള

രദ്ധതികളുൃം

തുെര്ാനുള്ള

ഇന്ത്യയുസെ ക്രതിജ്ഞാബദ്ധതയുൃം വിദേശകാര്യ സെക്കട്ടറി ആവർത്തിച്ചു.
5.

ഇന്ത്യയുസെ

അവെര്വുൃം

െുര്ക്ഷയുമ്ായി
െന്ദർശനത്തിലൂസെ

ബന്ധസെട്ട

കാര്യങ്ങൾ

ലഭിച്ചു, ക്രദതയകിച്ച്

ഉന്നയിക്കാനുള്ള

സതക്കൻ

മ്ണിെൂര്ിസല

െുര്ാെന്ദ്രൂർ ജിലലയിൽ അെുത്തിസെ നെന്ന െൃംഭവത്തിന്സറ സവളിച്ചത്തിൽ. ഏത്
അക്കമ്വുൃം

അവൊനിെിദക്കണ്തിന്സറ

ആവശയകതയുൃം

അതിർത്തി

ക്രദേശങ്ങളിൽ െമ്ാധാനവുൃം സ്ഥിര്തയുൃം നിലനിർദത്തണ്തിന്സറ ആവശയകതയുൃം
വിദേശകാര്യ

സെക്കട്ടറി

ദക്ോഹകര്മ്ായ

ഊന്നിെറഞ്ഞു.

തങ്ങളുസെ

ക്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്

ക്രദേശങ്ങൾ

ഉരദയാഗിക്കാൻ

രര്സ്രര്ൃം

അനുവേിക്കിസലലന്ന്

ഉറൊക്കാനുള്ള ക്രതിജ്ഞാബദ്ധത ഇര്ുരക്ഷവുൃം ആവർത്തിച്ചു.
6. ഇന്ത്യ മ്യാൻമ്റുമ്ായി ഏകദേശൃം 1700 കിദലാമ്ീറ്റർ അതിർത്തി രങ്കിെുന്നു. ആ

ര്ാജയസത്ത
ദനര്ിട്ട്

ഏത്

െൃംഭവവികാെങ്ങളുൃം

െവാധീനൃം

സെലുത്തുന്നു.

ഇന്ത്യയുസെ

മ്യാൻമ്റിസല

അതിർത്തി

ക്രദേശങ്ങളിൽ

െമ്ാധാനവുൃം

െുസ്ഥിര്തയുൃം

ഇന്ത്യയ്ക്ക്, ക്രദതയകിച്ച് വെക്കുകിഴക്കൻ ദമ്ഖ്ലയ്ക്ക് അതയന്ത്ാദരക്ഷിതമ്ാണ്.
7. അെുത്തുള്ള

ജനാധിരതയ
ജനാധിരതയ

ജനാധിരതയ

രര്ിവർത്തന

അയൽര്ാജയൃം
ക്രക്കിയയിൽ

െൃംവിധാനങ്ങളിലുൃം

വികെിെിക്കുന്നതിൽ

വിവിധ

എന്ന

നിലയിൽ, ഇന്ത്യ

മ്യാൻമ്റിസല

ഏർസെട്ടിട്ടുണ്്, ഈ

ൊഹെര്യത്തിൽ

െക്മ്പോയങ്ങളിലുൃം

കഴിവുകൾ

രങ്കാളികളുമ്ായി

ക്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്്.

മ്യാൻമ്റിസല ജനങ്ങളുസെ ആക്ഗഹത്തിന് അനുെ തമ്ായി മ്യാൻമ്ർ ഒര്ു െുസ്ഥിര് ,
ജനാധിരതയ, സെഡറൽ

യൂണിയനായി

ഉയർന്നുവര്ുന്നതിനുള്ള

ഈ

ക്ശമ്ങ്ങൾ

രുതുക്കാൻ ഇന്ത്യ നിർദേശിക്കുന്നു
നയൂ ഡൽഹി
ഡിെൃംബർ

23, 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.

