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ഇന്ത്യ -യ ോയ ോപ്യന്   ൂണി ന്  ന തന്ത്ന്ത് പ്ങ്കോളിത്ത അവയ ോകനം 
സംബന്ധിച്ചുള്ള സം ുക്ത പ്ന്ത്ത ന്ത്പ്സ്തോവണ  

ഒകയടോബർ 19, 2021 

 

2021 ഒകയടോബർ 19-ന് ന്ത്ബസൽസിൽ നടന്ന മൂന്നോമത്തത്ത ഇന്ത്യ- ൂയ ോപ്യന് 
 ൂണി ന് ന തന്ത്ന്ത്  പ്ങ്കോളിത്ത അവയ ോകനം. യകോവിഡ് -19 
പ്കർച്ചവയോെിത്ത  യനുിടുന്നതിനുള്ള മികച്ച മോർങളെകത്തളുു ിച്ചും 
സമ്പദ്വയവസ്ഥകളി ും സമൂഹളെകളി ും വയക്തികളി ും അത് 
സംബന്ധിച്ചുള്ള ന്ത്പ്തയോഘോതളെകത്തളുു ിച്ചും  ഇുുപ്ക്ഷവും അഭിന്ത്പ്ോ ളെകൾ 
കകമോ ി. 
ഇന്ത്യ ും  ൂയ ോപ്യന്  ൂണി നും തമ്മി ുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ 
ആഴത്തി ോുുന്നതിനുള്ള വയക്തമോ  പ്ോത നിശ്ച ിച്ച 2021 യമയ് 8-ത്ത  
ഇന്ത്യ- ൂയ ോപ്യന്  ൂണി ന് യനതോുളുത്തട മീറ്ിംങിന് യേഷം, ഇന്ത്യ-
 ൂയ ോപ്യന്  ൂണി ന് ന തന്ത്ന്ത് പ്ങ്കോളിത്ത : ഒുു മോർങനിർയേേം 2005 
എന്നത് വഴി ന ിുത്തെടുന്ന ഇന്ത്യ-യ ോയ ോപ്യന്   ൂണി ന്  ന തന്ത്ന്ത് 
പ്ങ്കോളിത്തത്തിന്ത്ത  സമന്ത്ങമോ  അവയ ോകനത്തിന് യ ോങം അവസും 
നൽകി. പ്ങ്കോളിത്തം: 2025 യ ുുള്ള ഒുു യ ോഡ്മോെ്. 

 

കോ ോവസ്ഥോ വയതി ോനം, കൈവകവവിെയ നഷ്ടം, മ ിനീകുണം 
എന്നിവ ുത്തട ത്തവ ലുവിളികത്തള അഭിമുഖീകുിുുന്നതി ും വുോനിുിുുന്ന 
കോ ോവസ്ഥ COP26 ന്ത്ത  വിൈ ത്തിന് സംഭോവന ത്തെയ്യുന്നതി ും െർച്ചകൾ 
ന്ത്േദ്ധ യകന്ത്രീകുിച്ചു.സമതു ിതവും, അഭി ഷണീ ും , സമന്ത്ങവും, പ്ുസ്പ്ു 
ന്ത്പ്യ ോൈനകുവുമോ  വയോപ്ോു കുോ ിനോ ുള്ള െർച്ചകൾ 
പ്ുനുോുംഭിുുന്നതിനും വയക്തിങത നിയക്ഷപ് സംുക്ഷണ ഉടമ്പടി ി ും 
ഭൂമിേോസ്ന്ത്തപ്ുമോ   മത്തറ്ോുു ന്ത്പ്യതയക കുോ ി ും ഉള്ള തീുുമോനളെകൾ  
നടെി ോുുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള  ൂയ ോപ്യന്  ൂണി ന് യനതോുളുത്തട  
െർച്ചകൾ പ്ുനുോുംഭിുുന്നതിനുള്ള അടുത്ത ഘട്ടളെകളും  ഇന്ത്യ ും 
 ൂയ ോപ്യന്  ൂണി നും െർച്ച ത്തെയ്തു.2021 യമയ് മോസത്തത്ത യനതോുളുത്തട 
യ ോങത്തിൽ അംങീകുിുത്തെട്ട  ഇന്ത്യ- ൂയ ോപ്യന്  ൂണി ന് 
കണകറ്ിവിറ്ി പ്ങ്കോളിത്തം നടെി ോുുന്നതിനുള്ള അടുത്ത ഘട്ടളെകളും 
അവർ െർച്ച ത്തെയ്തു.ങയവഷണം, സോയങ്കതികവിേയ, ഡിൈിറ്ൽ പ്ുിവർത്തനം 
എന്നീ യമഖ കളിൽ കൂടുതൽ സഹകുിുോനുള്ള വഴികളും കുടിയ റ്വും 



ങതോങതവും സംബന്ധിച്ച ത്തപ്ോതു അൈണ്ട തുടർച്ച ോ ി 
നടെോുുന്നതിത്തനുു ിച്ചും ഇന്ത്യ ും  ൂയ ോപ്യന്  ൂണി നും െർച്ച 
ത്തെയ്തു. 2021 ഏന്ത്പ്ി ിൽ നടന്ന വിൈ കുമോ  9-മത് ഇന്ത്യ- ൂയ ോപ്യന് 
 ൂണി ന് മനുഷയോവകോേ സംഭോഷണം അനുസ്മുിച്ചുത്തകോണ്ട്, ഇന്ത്യ ും 
 ൂയ ോപ്യന്  ൂണി നും 2022-ത്ത  ഡ യ ോങിന്ത്ത  അടുത്ത പ്തിെിത്തന 
ന്ത്പ്തീക്ഷിുുക ോണ്. 
വിയേേകോുയ മന്ത്ന്ത്ോ  ത്തിന്ത്ത  ത്തസന്ത്കട്ട ി (ത്തവസ്റ്റ്)  ീനത്ത് സന്ധുവും 
 ൂയ ോപ്യന് എകയസ്റ്റണൽ ആക്ഷന് സർവീസിത്ത  സോമ്പത്തിക, ആയങോള 
ന്ത്പ്ശ്നളെകൾുുള്ള ത്തഡപ്യൂട്ടി ത്തസന്ത്കട്ട ി ൈന ൽ ത്തഹ ീന യകോനിങും 
യ ോങത്തിന് യനതൃതവം നൽകി. 

 

നയൂ ഡൽഹി 
ഒകയടോബർ 19, 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. 


