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വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ദ ാ. എസ് ജയശങ്കറിന്ററ ന്ത്രാൻസ് സന്ദർശനം 
(റരന്ത്രുവര്ി 20-23, 2022) 

റരന്ത്രുവര്ി 20, 2022 

 

1. വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ദ ാ. എസ്. ജയശങ്കർ ന്ത്രാൻസ് സന്ദർശിക്കുകയും 2022 
റരന്ത്രുവര്ി 20-ന് ന്ത്രഞ്ച് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി, യൂദറാപ്പ് and ദരാർജിയ 
അരദയഴ്സസ് ചുമതലയുള്ള ജീൻ-റയവ്സസ് റല ന്ത് ിയാനുമായി ഉഭയകക്ഷി ചർച്ച 
നടത്തുകയും റചയ്തു. 

 

2. ദകാവിഡ്-19 മഹാമാര്ിയുറട കാലത്ത് ഇരയയും ന്ത്രാൻസും തമ്മില്  
സഹകര്ണ ന്ത്രവർത്തനറത്ത ഇര്ു മന്ത്രിമാര്ും അഭിനന്ദിക്കുകയും നയതന്ത്ര 
രങ്കാളിത്തം, ന്ത്രദതയകിച്ച് വയാരാര്ം, നിദക്ഷരം, ന്ത്രതിദര്ാധം, സുര്ക്ഷ, ആദര്ാഗ്യം, 

വിേയാഭയാസം, ഗ്ദവഷണം, നവീകര്ണം, ഊർജം കൂടാറത കാലാവസ്ഥാ വയതിയാനം 
എന്നീ ദമഖലകളില് കൂടുതല് ആഴത്തിലാക്കുന്നതിന് അനുകൂലിക്കുകയും 
റചയ്തു. . ഈ ന്ത്ശമത്തിന്ററ ഭാഗ്മായി, ഇര്ുരക്ഷവും "ബ്ലൂ എറക്കാണമിയ്ക്കും 
സമുന്ത്േ ഭര്ണത്തിനുമായുള്ള ഇരയ-ന്ത്രാൻസ് ദറാഡ്മാപ്പ്" അംഗ്ീകര്ിച്ചു. 
സ്ഥാരിതവും സാമ്പത്തികവും അടിസ്ഥാന സൗകര്യരര്വും ശാസ്ന്ത്തീയവുമായ 
സഹകര്ണത്തിലൂറട രൂ എറക്കാണമിയുറട  ദമഖലയിറല രങ്കാളിത്തം 
വർധിപ്പിക്കാൻ ഇത് ലക്ഷയമിടുന്നു. 

 

3. ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള സമ്പർക്കം കൂടുതല് സുഗ്മമാക്കുക എന്ന ലക്ഷയദത്താറട, 

കായികര്ംഗ്ത്ത് തങ്ങളുറട സഹകര്ണം തുടര്ാനും റമച്ചറപ്പടുത്താനും ര്ണ്ട് 
മന്ത്രിമാര്ും സമ്മതിക്കുകയും കായികദമഖല സംരന്ധിച്ചു ഒര്ു സംയുക്ത 
ന്ത്രഖയാരനം ഉടൻ അരിമമാക്കാൻ  സമ്മതിക്കുകയും റചയ്തു.കൂടാറത, 

ഇരയയിറലയും ന്ത്രാൻസിറലയും രന്ധറപ്പട്ട അധികാര്ികൾ തമ്മിലുള്ള 
റരാതുഭര്ണത്തിലും ഭര്ണരര്ിഷ്കാര്ങ്ങളിലും േീർഘകാല സഹകര്ണം 
ശക്തിറപ്പടുത്താനും അവർ സമ്മതിച്ചു. 

 

4. ദ ാ ജയ്ശങ്കറും ന്ത്ശീ റല ന്ത് ിയാനും ന്ത്രധാന ന്ത്രാദേശിക, ആദഗ്ാള വിഷയങ്ങൾ, 

ന്ത്രദതയകിച്ച് ഇരയ-യൂദറാരയൻ  യൂണിയൻ  രന്ധം, 2022 ജനുവര്ി 1 ന് ആര്ംഭിച്ച 
യൂദറാരയൻ യൂണിയൻ കൗൺസിലിന്ററ ന്ത്രഞ്ച് ന്ത്രസി ൻസിയുറട 
മുൻഗ്ണനകൾ എന്നിവ ചർച്ച റചയ്തു.ഈ സാഹചര്യത്തില്, 2022 റരന്ത്രുവര്ി 
22-ന് ഇൻദ ാ-രസരിക്കിറല സഹകര്ണറത്തക്കുറിച്ചുള്ള യൂദറാരയൻ യൂണിയൻ 



മിനിസ്റ്റീര്ിയല് ദരാറത്തിന് ആതിദതയത ം വഹിക്കാനുള്ള ന്ത്രഞ്ച് നടരടിറയ  
ദ ാ ജയശങ്കർ അഭിനന്ദിച്ചു, അവിറട അദേഹം ഇൻദ ാ-രസരിക്, യൂദറാരയൻ  
യൂണിയൻ  ര്ാജയങ്ങളില് നിന്നുള്ള നിര്വധി മന്ത്രിമാദര്ാറടാപ്പം രറങ്കടുക്കും. 
ന്ത്രഞ്ച് ന്ത്രസി ൻസിയുറട കീഴില് ഇരയ-ഇയു രന്ധം ശക്തമാക്കാനും ഇരയ-ഇയു 
സ തന്ത്ര വയാരാര്, നിദക്ഷര കര്ാറുകൾ സംരന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ 
ആര്ംഭിദക്കണ്ടതിന്ററ ആവശയകതയും ഇരയ-ഇയു കണക്റിവിറി രങ്കാളിത്തം 
നടപ്പിലാക്കാനും അവർ സമ്മതിച്ചു. 

 

5. യൂദറാരയൻ യൂണിയൻ   മിനിസ്റ്റീര്ിയല് ദരാറത്തിന്ററ രശ്ചാത്തലത്തില്, 2022 
റരന്ത്രുവര്ി 22-ന് നടക്കുന്ന യൂദറാരയൻ യൂണിയൻദരാറത്തില് "ഇദരാ-
രസരിക് രാർക്ക്സ് രാർട്ണർഷിപ്പ്" എന്ന ഇൻദ ാ-ന്ത്രഞ്ച് ആഹ ാനം 
സംയുക്തമായി ആര്ംഭിക്കാൻ ര്ണ്ട് മന്ത്രിമാര്ും സമ്മതിച്ചു.  സംര്ക്ഷിത 
ന്ത്രദേശങ്ങളുറട സുസ്ഥിര് മാദനജ്റമന്റിന്ററ കാര്യത്തില്,ദമഖലയില് 
നിലനില്ക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളും രര്ിചയ സമ്പന്നതയും ന്ത്രധാന ഇൻദ ാ-
രസരിക് രബ്ലിക്-പ്ന്ത്രവറ് നാച്ചുറല് രാർക്ക് മാദനജർമാർക്കിടയില് 
ദശഖര്ിക്കുകയും രങ്കിടുകയും റചയ്തുറകാണ്ട് ഇൻദ ാ-രസരിക് ദമഖല 
ദശഷികളുറട വികസനത്തിനായി ഞങ്ങൾ  ലക്ഷയം വയ്ക്കുന്നു.  

 

6. ര്ണ്ട് മന്ത്രിമാര്ും അഫ്ഗ്ാനിസ്ഥാനിറല സ്ഥിതിഗ്തികൾ, റജസിരിഒഎ, 

ഉറന്ത്കയ്നിറല വികസിച്ചുറകാണ്ടിര്ിക്കുന്ന സാഹചര്യം എന്നിവറയക്കുറിച്ചുള്ള 
കാഴ്സചപ്പാടുകൾ  പ്കമാറി. രഹുര്ാന്ത്ര വാേത്തിന്ററ തത ങ്ങദളാടും 
നിയമങ്ങറള അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒര്ു ന്ത്കമദത്താടുമുള്ള തങ്ങളുറട രങ്കിട്ട 
ന്ത്രതിരദ്ധത അവർ ആവർത്തിച്ചു, രര്സ്രര് ആശങ്കയുള്ള വിഷയങ്ങളില് 
യുഎൻ സുര്ക്ഷാ കൗൺസിലില് ഏദകാരിപ്പിക്കാൻ സമ്മതിച്ചു. 

 

7. ദ ാ ജയശങ്കർ മറ് ന്ത്രഞ്ച് ന്ത്രമുഖർ, യൂദറാരയൻ യൂണിയൻ കമ്മീഷണർമാർ, 

യൂദറാരയൻ യൂണിയൻ ഇൻദ ാ-രസരിക് ദരാറത്തില് രറങ്കടുക്കുന്ന മറ് 
ഇദരാ-രസരിക് ര്ാജയങ്ങളില് നിന്നുള്ള തന്ററ തുലയ അധികാര്ം 
വഹിക്കുന്നവർ  എന്നിവര്ുമായും കൂടിക്കാഴ്സച നടത്തും. 

 

രാര്ീസ് 

റരന്ത്രുവര്ി 20, 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. 

 


