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17ನೇ ಭಾರತ-ಏಷಿಯಾನ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರಯವರ ಭಾಷಣ
ನವಂಬರ್ 12, 2020
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಶ್ರೇ ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿಯವರು 17ನೇ ಏಷಿಯಾನ್-ಭಾರತ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದ್ು ವಿಯೆಟಾನಂನ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ
ಪ್ರಸುುತ ಏಷಿಯಾನ್ ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ್ ಶ್ರೇಷಠ ಗುಯೆೇನ್ ಶುವಾನ್ ಫುಕ್ರವರ ಆಹ್ಾಾನದ್ ಮೇರಗೆ ವಾಸುವಿಕ್ವಾಗಿ ಸಂಘಟಿತ
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ್ ಹೊರತಾಗಿ ಎಲ್ಾಿ ಹತುು ಏಷಿಯಾನ್ ಸದ್ಸಯ ರಾಷರಗಳ ನಾಯಕ್ರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರಯವರು, ಏಷಿಯಾನ್ ಸಮೊಹವು ಮದ್ಲ್ಲನಂದ್ಲೊ ಭಾರತದ್ 'ಆಕ್ಟ್ ಈಸ್ಟ್
ಪಾಲ್ಲಸಿ'ಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಸಾಮರಸಯ, ಪ್ರತ್ರಕ್ರರಯಾತಮಕ್ ಮತುು ಸಮೃದ್ಧ ಏಷಿಯಾನ್ ಇಂಡೊೇ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ಟ ವಿಷನ್ ಆಫ್
ಇಂಡಿಯಾದ್ ತ್ರರುಳು ಮತುು ಈ ಪ್ರದೆೇಶದ್ ಎಲಿರಿಗೊ (ಸಾಗರ್) ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತುು ಅಭಿವೃದಿಧಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೇಡುತುದೆ ಎಂದ್ು
ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು.

ಸಾತಂತರ, ಮುಕ್ು, ಅಂತಗಗತ ಮತುು ನಯಮ-ಆಧಾರಿತ ಇಂಡೊೇ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ಟ ಪ್ರದೆೇಶವನುನ

ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳಲು ಇಂಡೊೇ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ಟ ಸಾಗರ ಉಪ್ಕ್ರಮ ಮತುು ಇಂಡೊೇ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ಟ ಪ್ರದೆೇಶದ್ ಏಷಿಯಾನ್ ಔಟಲುಕ್ಟ
ನಡುವ ಸಮನಾಯವನುನ ಬಲಪ್ಡಿಸುವ ಮಹತಾವನುನ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರಯವರು ಒತ್ರುಹೇಳಿದ್ಾದರ. ಭಾರತದ್ ಇಂಡೊೇಪೆಸಿಫಿಕ್ಟ ಓಷನೊಗ್ಾರಫಿಕ್ಟ ಇನಶ್ಯೆೇಟಿವ್ (ಐಪಿಒಐ) ನ ವಿವಿಧ್ ಸುಂಭಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಕ್ರಿಸಲು ಅವರು ಏಷಿಯಾನ್
ದೆೇಶಗಳನುನ

ಆಹ್ಾಾನಸಿದ್ರು.

COVID-19 ರಂದ್ು, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರಯವರು ಭಾರತದ್ ಪ್ರತ್ರಕ್ರರಯೆ ಮತುು ಅಂತರರಾಷಿರೇಯ ಸಮುದ್ಾಯಕೆ ವಾಯಪ್ಕ್ವಾದ್
ಬಂಬಲವನುನ ನೇಡಿದ್ರು ಹ್ಾಗೊ ಸಾಂಕ್ಾರಮಿಕ್ ರೊೇಗದ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೊೇರಾಡಲು ಏಷಿಯಾನ್ನ ಉಪ್ಕ್ರಮಗಳನುನ
ಸಾಾಗತ್ರಸಿದ್ರು. COVID-19 ಏಷಿಯಾನ್ ಪ್ರತ್ರಕ್ರರಯೆ ನಧಿಗೆ 1 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಅಮರಿಕ್ಾ ಡಾಲರ್ ಕೊಡುಗೆಯನುನ ಪ್ರಧಾನ
ಮಂತ್ರರಯವರು

ಘೊೇಷಿಸಿದ್ರು.

ಏಷಿಯಾನ್ ಮತುು ಭಾರತದ್ ನಡುವಿನ ಹಚಿಿನ ಭೌತ್ರಕ್ ಮತುು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಪ್ಕ್ಗದ್ ಮಹತಾವನುನ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರಯವರು
ಒತ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಹ್ಾಗೊ ಏಷಿಯಾನ್ ಸಂಪ್ಕ್ಗವನುನ ಬಂಬಲ್ಲಸಲು 1 ಬಿಲ್ಲಯನ್ ಅಮರಿಕ್ಾ ಡಾಲರ್ ಸಾಲವನುನ ನೇಡುವ
ಭಾರತದ್ ಪ್ರಸಾುಪ್ವನುನ ದ್ೃಢಪ್ಡಿಸಿದ್ರು.

ವಾಯಪಾರ ಮತುು ಹೊಡಿಕಯ ಕ್ುರಿತು, COVID ನಂತರದ್ ಆರ್ಥಗಕ್

ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಪ್ೂರೈಕ ಸರಪ್ಳಿಗಳ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತುು ನಮಯತೆಯ ಮಹತಾವನುನ ಅವರು ಒತ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು.
ಈ ಪ್ರದೆೇಶದ್ಲ್ಲಿ ಶಾಂತ್ರ ಮತುು ಸಿಿರತೆಯನುನ ಉತೆುೇಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತದ್ ಕೊಡುಗೆಯನುನ ಏಷಿಯಾನ್ ನಾಯಕ್ರು
ಒಪಿಿಕೊಂಡರು ಹ್ಾಗೊ ಏಷಿಯಾನ್ ಕೇಂದಿರೇಕ್ರಣಕೆ ಭಾರತದ್ ಬಂಬಲವನುನ ಸಾಾಗತ್ರಸಿದ್ರು. 2021-2025ರ ಹೊಸ
ಏಷಿಯಾನ್-ಭಾರತ

ಕ್ರರಯಾ

ಯೇಜನಯನುನ

ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳುಳವುದ್ನುನ

ನಾಯಕ್ರು

ಸಾಾಗತ್ರಸಿದ್ರು.

ದ್ಕ್ಷಿಣ ಚಿೇನಾ ಸಮುದ್ರ ಮತುು ಭಯೇತಾಿದ್ನ ಸೇರಿದ್ಂತೆ ಸಾಮಾನಯ ಹಿತಾಸಕ್ರು ಮತುು ಕ್ಾಳಜಿಯ ಪಾರದೆೇಶ್ಕ್ ಮತುು
ಅಂತರರಾಷಿರೇಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆಯೊ ಚಚಿಗಸಲ್ಾಯಿತು. ಅಂತರರಾಷಿರೇಯ ಕ್ಾನೊನು, ಅದ್ರಲೊಿ ವಿಶ್ೇಷವಾಗಿ
ಯುಎನ್ಸಿಎಲ್ಒಎಸ್ಟ ಅನುನ ಪಾಲ್ಲಸುವ ಪಾರಮುಖಯತೆಯನುನ

ಎರಡೊ ಕ್ಡಯವರು ಒತ್ರುಹೇಳಿದ್ರು,

ಜೊತೆಗೆ ಈ

ಪ್ರದೆೇಶದ್ಲ್ಲಿ ನಯಮ-ಆಧಾರಿತ ವಿಧಾನವನುನ ಉತೆುೇಜಿಸಿದ್ರು.

ದ್ಕ್ಷಿಣ ಚಿೇನಾ ಸಮುದ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಶಾಂತ್ರ, ಸಿಿರತೆ,

ಸುರಕ್ಷತೆಯನುನ ಕ್ಾಪಾಡಿಕೊಳುಳವುದ್ು ಮತುು ಸಂಚರಣೆ ಹ್ಾಗೊ ಅತ್ರಯಾದ್ ಹ್ಾರಾಟದ್ ಸಾಾತಂತರಯವನುನ ಖಾತರಿಪ್ಡಿಸುವ
ಮಹತಾವನುನ ಎಲ್ಾಿ ನಾಯಕ್ರು ಪ್ುನರುಚಿರಿಸಿದ್ರು.
ನವ ದೆಹಲ್ಲ
ನವಂಬರ್ 12, 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.

