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ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്ന്ത്ിയ ും കന്ത്കാദയഷ്യ ക ാളിറ്റിക്കൽ അഫദയഴ്സ് 

ദേറ്റ് കസന്ത്കട്ടറിയായ ന്ത്ഫാദ ാ ദമാസീത് ും തമ്മില ള്ള വിർച്വൽ മീറ്റിുംഗ്  

ഡിസുംബർ 24, 2020 

വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്ന്ത്ി ന്ത്ശീ വി മ ര്ളീധര്  ും  കകാദറഷ്യൻ റിപ്പബ്ലിക്ക് ദഫാറിൻ ആൻഡ് 

യൂദറാ യൻ അഫദയഴ്സ് മന്ത്ന്ത്ാലയത്തികല ക ാളിറ്റിക്കൽ അഫദയഴ്സ് ദേറ്റ് കസന്ത്കട്ടറി 
ന്ത്ഫാദ ാ ദമാസീത് ും തമ്മില ള്ള വിർച്വൽ ദകാൺഫറൻസ് 2020 ഡിസുംബർ 22 ന്  ടന്ന . 
ഇര്  ര്ാജ്യങ്ങള ും തമ്മില ള്ള  യതന്ത്ന്ത് ബന്ധും മൂന്ന് േശാബ്േങ്ങൾ  ിന്നിട ന്നതില ള്ള 

ആദ ാഷ്ങ്ങൾ ഉൾപ്പകട 2021 ൽ  ര്സ് ര് സഹകര്ണദത്താകടയ ള്ള 

ന്ത് വർത്ത ങ്ങൾക്കായ ള്ള  ദ്ധതികള ും മീറ്റിുംഗിൽ ന്ത്കമീകര്ിച്ച . 

2. ദകാവികട  കർച്ചവയാധിയ കട  ശ്ചാത്തലത്തില ും വര്ാ ിര്ിക്ക ന്ന വർഷ്ങ്ങളിൽ 

ദലാകും ദ ര്ിദടണ്ടി വര് ന്ന ഇത്തര്ത്തില ള്ള മാറ്റങ്ങള കടയ ും സാഹച്ര്യത്തിൽ 

ആദര്ാഗയര്ുംഗകത്ത സഹകര്ണും ലക്ഷ്യമാക്കിയ ള്ള ആശയങ്ങള ും കാഴ്ച്പ്പാട കള ും 

കകാദറഷ്യൻ ദേറ്റ് കസന്ത്കട്ടറിയ ും ഇന്ത്യൻ സഹവിദേശകാര്യമന്ത്ന്ത്ിയ ും ച്ർച്ചകച്യ്ത . 
ഫാർമസയൂട്ടിക്കൽ വയവസായും, ആദര്ാഗയ  ര്ിച്ര്ണും സുംബന്ധിച്ച ഗദവഷ്ണ 

വികസ ങ്ങൾ എന്നി ദമഖലയിൽ ര്ണ്ട  വിഭാഗങ്ങള ും തമ്മില ള്ള മികച്ച സഹകര്ണും 

കണക്കികലട ത്ത കകാണ്ട്,  ര്സ് ര്ും ഉ കാര്ന്ത് േമാക ന്ന ര്ീതിയിൽ , 

സഹകര്ണന്ത് വർത്ത ങ്ങകള കൂട തൽ വി  ലീകര്ിക്ക ന്നതി  ള്ള സാധയതകയ  റ്റിയ ും 

മന്ത്ന്ത്ിമാർ തമ്മിൽ ച്ർച്ച കച്യ്ത .  
3. ഈ  കർച്ചവയാധി മൂലും ന്ത്ശദ്ധയാകർഷ്ിച്ച മകറ്റാര്  ദമഖലയാണ് ഡിജ്ിറ്റൽ സാദേതിക 

വിേയകള കട ന്ത് ാധാ യും. ദകാർ ദററ്റ്  ോളിത്തും,  ൂത  സുംര്ുംഭങ്ങളിൽ ഇടക ടല കൾ, 

സസബർ ഗദവഷ്ണവ ും വികസ വ ും, അറിവ ും കഴിവ മ ള്ള മാ വ വിഭവദശഷ്ിയ കട 

സഹകര്ണും, സസബർ കസകയൂര്ിറ്റി കൂടാകത സസബർ ഇൻന്ത്ഫാേർക്ച്ച്ചർ എന്നിവയ്ക്ക് 
ഊന്നൽ  ൽകികക്കാണ്ട് ബഹ ദമഖല ഡിജ്ിറ്റൽ  ോളിത്തും ര്ൂ ീകര്ിക്ക ന്നതി  ള്ള 

ആവശയകതകയക്ക റിച്ച് കകാദറഷ്യ ദേറ്റ് കസന്ത്കട്ടറിയ ും ഇന്ത്യൻ 

വിദേശകാര്യസഹമന്ത്ന്ത്ിയ ും ച്ർച്ച കച്യ്ത . 2020 ഡിസുംബർ സും ടിപ്പിക്ക ന്ന  ൂത  

സുംര്ുംഭക ദമഖലയില ള്ള  ആേയ  ര്ി ാടികൾ അവർ സവാഗതും കച്യ്യ കയ ും കച്യ്ത . 
4. വളകര് ശക്തമായ സാുംസ്കാര്ിക സഹകര്ണും തിര്ിച്ചറിഞ്ഞ കകാണ്ട് തകന്ന, യതന്ത്ന്ത് 

ബന്ധങ്ങള കട 30 വർഷ്ങ്ങൾ ആദ ാഷ്ിക്ക ന്നതിന്കറ  ശ്ചാത്തലത്തിൽ, 2021 -22 

കാല ട്ടത്തിൽ സാുംസ്കാര്ിക ദമഖലയികല ശക്തമായ ഇടക ടല കള കട ആവശയകത 

ഇര്  വിഭാഗങ്ങള ും ഉയർത്തിക്കാണിച്ച . ഇദത ത ടർന്ന് സാുംസ്കാര്ിക ന്ത്ടൂപ്പ കള കട 

സകമാറ്റും, സഫൻ ആർട്സസ്, ആർക്കിദയാളജ്ി  ദമഖലകളികല സഹകര്ണും കൂടാകത 

കന്ത്കാദയഷ്യൻ സർവകലാശാലയിൽ ICCR സ്ദ ാൺസർ കച്യ്യ ന്ന ന്ത്ഹസവകാല അധയക്ഷ്ൻ 

എന്നിവയ കട സാധയതകകളക്ക റിച്ച് കകാദറഷ്യ ദേറ്റ് കസന്ത്കട്ടറിയ ും ഇന്ത്യൻ 

വിദേശകാര്യസഹമന്ത്ന്ത്ിയ ും ച്ർച്ച കച്യ്ത . 
5.ശാസ്ന്ത്തും, സാദേതികത കൂടാകത  ൂതമായ കണ്ട  ിട ത്തങ്ങൾ എന്നിവദയാട  ബന്ധിച്ച  

ഒര് മിച്ച ള്ള ഗദവഷ്ണും, സഹകര്ണദത്താകടയ ള്ള കിയാത്മകത,വികസ ും എന്നീ 



ദമഖലകളിൽ ഒര് മിച്ച  ന്ത് വർത്തിക്ക ന്നതിന് ഇര്  ര്ാജ്യങ്ങളിൽ  ിന്ന ള്ള യ വാക്കൾക്ക് 
അവസര്ും  ൽക ന്നതി  ള്ള ന്ത് ാധാ യവ ും ഇര്  വിഭാഗവ ും അുംഗീകര്ിച്ച . സാന്ത്ഗബ് 

സർവകലാശാല,ര്ൂഡർദബാസ്ദകാവിച്ച് ഇൻേിറ്റയൂട്ട്  കൂടാകത  കമഡിറ്റദറ ിയൻ 

ഇൻേിറ്റയൂട്ട് ഓഫ് സലഫ് സയൻസസ് എന്നിവ ഇന്ത്യൻ ബദയാകടക്ച്ദ ാളജ്ി വക പ്പ മായി 

ദച്ർക്ക ന്നതിന് അട ത്തികട  ടന്ന ന്ത്ശമങ്ങകള അവർ അഭി ന്ദിക്ക കയ ും കച്യ്ത . 
6. B2B, P2P എൻദഗജ്കമൻറ്റ കള കട ന്ത് ധാ  ഭാഗമായിര് ന്ന  ടൂറിസും.  കർച്ചവയാധിയ കട 

 ശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ ദമഖല ദ ര്ിട ന്ന ന്ത് തികൂല ന്ത് ഭാവും  ീക്കും കച്യ്ത ടൂറിസും 

ന്ത് ച്ര്ിപ്പിക്ക ന്നതി  ള്ള ന്ത് വർത്ത ങ്ങള കട ന്ത് ാധ യവ ും ഇര്  വിഭാഗങ്ങൾ 

തിര്ിച്ചറിഞ്ഞ . ഇര്  ര്ാജ്യങ്ങളികലയ ും ടൂറിസും സസറ്റ കകളപ്പറ്റിയ ള്ള അവദബാധങ്ങൾ 

 ൽക ന്ന സി ിമാവയവസായും ഇടക ടല ും സഹകര്ണും ആവശയമ ള്ള 

ന്ത് ധാ ദമഖലയായി  ര്ിഗണിക്ക ന്നത മാണ്. 

7. ഇന്ത്യയികല ഇൻന്ത്ഫാസ്ന്ത്ടക്ച്ച്ചർ ദന്ത് ാജ്ക്ച്ട കളിൽ ദകാര്ഷഷ്യും കമ്പ ികള കട 

അവസര്ങ്ങൾ വിദേശകാര്യസഹമന്ത്ന്ത്ി ച്ൂണ്ടിക്കാണിച്ച .ഈ  ശ്ചാത്തലത്തിൽ 

കറയിൽദവകൾ, കപ്പൽ  ിർമാണും,  ര്ിസ്ഥിതി സൗഹാർേ സാദേതിക വിേയകൾ, കൃഷ്ി, 

ഭക്ഷ്യവസ്ത ക്കള കട സുംസ്കര്ണും കൂടാകത മത്യബന്ധ ും എന്നിവയ ും ന്ത്ശദ്ധിക്കകപ്പട്ട . 

8. ഇൻദഡാ  സഫിക്ച് ന്ത് വിശയയ കട വികസ ും സുംബന്ധിച്ച ആശയങ്ങള ും കന്ത്കാദയഷ്യൻ 

കസറ്റിട്ട കസന്ത്കട്ടറിയ ും ഇന്ത്യൻ സഹ വിദേശകാര്യമന്ത്ന്ത്ിയ ും ച്ർച്ച 

കച്യ്ത .ദലാകജ് തയ കട 64 % ദത്താളും ആള കൾ താമസിക്ക ന്നത ും 

ദലാകസമാധാ ത്തില ും സമൃദ്ധിയില ും ദ ര്ിട്ട് ന്ത് ഭാവങ്ങൾക്ക് വഴിവയ്ക്ക ന്നത മായ 

ഇൻദഡാ- സഫിക്ച് ന്ത് വിശയയ കട സ താര്യതയ ും സവാതന്ത്ന്ത്യവ ും സ്ഥിര്തയ ും 

ഉറപ്പവര് ത്ത ന്നതി  ള്ള തങ്ങള കട ന്ത് തിബദ്ധത അവർ ആവർത്തിച്ച . വിതര്ണ 

ശൃുംഖലകൾ  ില ിർത്ത ക എന്ന ലക്ഷ്യദത്താട കൂടിയ ള്ള യൂദറാ യൻ യൂണിയൻ 

സമീ  ും ര്ൂ കപ്പട ത്ത ന്നതി  ള്ള കന്ത്കാദയഷ്യയ കട സജ്ീവ  ോളിത്തകത്ത ഇന്ത്യ 

സവാഗതും കച്യ്ത . 
9. കാലാവസ്ഥാവയതിയാ ും, തീന്ത്വവാേന്ത് തിദര്ാധും, ആദഗാള ആദര്ാഗയ  ര്ിച്ര്ണ 

ന്ത് ശ് ങ്ങൾ എന്നിങ്ങക യ ള്ളവയിൽ ക ാത വായത ും കൂട്ടായത മായ അജ്ണ്ടകൾ 

ര്ൂ കപ്പട ത്ത ന്നതി  ും സസബർ സ്ക യ്സ്,  ാവിക സ ര്ക്ഷ്ാ കൂടാകത ബഹിര്ാകാശും 

എന്നി ദമഖലകളിൽ ബഹ ര്ാന്ത്ര മാ േണ്ഡങ്ങൾ ര്ൂ ീകര്ിക്കാ  ും  ര്സ് ര് 

സഹകര്ണന്ത് വർത്ത ങ്ങൾ  ടത്ത ന്നതി ായ ള്ള ന്ത് ധാ കപ്പട്ട പ്ലാറ്റ്ദഫാമ കളായി 

യൂദറാ യൻ യൂണിയ ികല കന്ത്കാദയഷ്യയ കട ശക്തമാവ ും സജ്ീവവ മായ ച് മതലയ ും 

ഇന്ത്യയ കട ഐകയര്ാന്ത്ര സഭ സ ര്ക്ഷ്ാകൗൺസിലികല ര്ണ്ട  വർഷ്കത്ത അസ്ഥിര് 

അുംഗതവവ ും അുംഗീകര്ിക്ക കയ ും കച്യ്ത . 
 

 യൂ ഡൽഹി   
24 ഡിസുംബർ, 2020 

 

 

 

 

 

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. 
 


