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ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು 13ನೇ ASEM ಸಭೆಯ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಿಕೆ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ 

ಮಾತನಾಡಿದರು 

ನವೆಂಬರ್ 26, 2021 

 

ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಮರ್ಪಕತೆಯನ್ನು 

ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ; ಈ ಅಂತರವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಿ ವಿಧಾನದ 

ಅಗತ್ಯವಿದೆ - ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ 

 

ಸಾಗರಗಳು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಮಾರ್ಗಗಳಾಗಿವೆ; ಅವರ ಪ್ರವೇಶವು ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಹೊರೆಯಾಗದಂತೆ 

ಉಳಿಯುವುದು ಮುಖ್ಯ - ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ 

 

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಮಾರ್ಗವು ಹವಾಮಾನ ನ್ಯಾಯದ ಮೂಲಕ - 

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ 

 

13ನೇ ಏಷ್ಯಾ-ಯುರೋಪ್ ಸಭೆಯ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಿಕೆ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ 

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತನಾಡಿದರು 

 

ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಶ್ರೀ ಎಂ. ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಇಂದು ನವೆಂಬರ್ 25 ರಂದು 

ವರ್ಚುಯಲ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ASEM ಸಭೆಯ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಿಕೆ 

ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು, "ಹಂಚಿದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ 

ಬಹುಪಕ್ಷೀಯತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು". ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಸಭೆಯ ಸರ್ವಸದಸ್ಯರ 

ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದರು 

 

ರಿಟ್ರೀಟ್ ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀ ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ 

ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಅಸಮರ್ಪಕತೆಗಳನ್ನು COVID-19 

ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವು ಹೊರತಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಅಂತರವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಮತ್ತು 

ಸಹಯೋಗದ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಕೋವಿಡ್-19 ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕೊಡುಗೆ 

ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ವಿಶ್ವದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಆರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿನ 

ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತವು ಜಗತ್ತನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸಲು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ 

ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಶತಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಶ್ರೀ 

ನಾಯ್ಡು, ಭಾರತವು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆಗಳ ಜಾಗತಿಕ ರಫ್ತು ಪುನರಾರಂಭಿಸುವ 

ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 

 

ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತೀಕರಣದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಡಲ ಭದ್ರತೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ 

ಹೇಳಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸಾಗರಗಳು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಹಾದಿಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು 



ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಲ್ಲದ ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಂದ ಅವುಗಳ ಪ್ರವೇಶವು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೊರೆಯಿಲ್ಲದೆ 

ಉಳಿಯುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಮುಕ್ತ, ಓಪನ್ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ 

ಕಡಲ ವ್ಯಾಪಾರ, ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಡಲ ವಿವಾದಗಳ ಶಾಂತಿಯುತ 

ಇತ್ಯರ್ಥ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಲ ಬೆದರಿಕೆಗಳ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿಳಾಸ, ಸಮುದ್ರ ಪರಿಸರ 

ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜಕ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶಗಳ ಸಮರ್ಥನೀಯತೆ 

ಮತ್ತು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸಮುದ್ರ ಸಂಪರ್ಕ ಭಾರತದ 

ವಿಧಾನವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ಐದು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. 

 

ಹವಾಮಾನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಸಕ್ತಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವೆಂದು ವಿವರಿಸಿದ 

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಮಾರ್ಗವು ಹವಾಮಾನ ನ್ಯಾಯದ 

ಮೂಲಕ ದೇಶಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ 

ಎಂದು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. 

 

ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ನಂತರದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ 

ನಾಯ್ಡು ಹೇಳಿದರು. "ಇದು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಮತ್ತು 

ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 

ಅನ್ನು ಇರಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ದೇಶಗಳನ್ನು 

ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ASEM ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು 

ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪ್ರದೇಶದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು 

ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು 

ಪ್ರಪಂಚದೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಅವರು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. 

 

ನವ ದೆಹಲಿ 

ನವೆಂಬರ್ 26, 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. 

 


