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17 வது ஆசியான் இந்தியா உச்சிமாநாட்டில் பிரதமாின் உரர
நவம்பர் 12, 2020

பிரதமர் ஸ்ரீ நரரந்திர ரமாடி இன்று 17 வது ஆசியான்- இந்தியா உச்சிமாநாட்டில் அவரது
ரமன்ரம ஆசியானின் தற்ரபாரதய தரைவரான வியட்நாமின் பிரதமர் நுரயன் ஜுவான் புக்.
பத்து ஆசியான் உறுப்பு நாடுகளின் பங்ரகற்ரபக் கண்ட உச்சிமாநாடு மமய்நிகர் வடிவத்தில்
நடத்தப்பட்டது.
உச்சி மாநாட்டில் ரபசிய பிரதமர், இந்தியாவின் சட்டம் கிழக்கு மகாள்ரகயில் ஆசியானின்
ரமயத்ரத அடிக்ரகாடிட்டு காட்டினார்.ஒரு ஒருங்கிரைந்த, பதிைளிக்கக்கூடிய மற்றும்
வளமான ஆசியான் இந்தியாவின் இந்ரதா-பசிபிக் பார்ரவக்கு ரமயமானது என்றும்
பிராதியத்தில் உள்ள அரனவருக்கும் பாதுகாப்பு மற்றும் வளர்ச்சிக்கு ( சாகர்) என்றும் அவர்
குறிப்பிட்டார். ஒரு இைவச, திறந்த, உள்ளடக்கிய மற்றும் விதிகரள அடிப்பரடயாகக்
மகாண்ட இந்ரதா-பசிபிக் பிராந்தியத்ரத உறுதி மசய்வதற்காக, இந்தியாவின் இந்ரதாபசிபிக்

மபருங்கடல்கள்

கண்ரைாட்டம்

முன்முயற்சி

ஆகியவற்றுக்கு

மற்றும்

இரடரயயான

இந்ரதா-பசிபிக்

குறித்த

ஒருங்கிரைப்ரப

ஆசியான்

வலுப்படுதுவதன்

முக்கியத்துவத்ரத பிரதமர் அடிக்ரகாடிட்டு காட்டினார். இந்தியாவின் இந்ரதா-பசிபிக்
மபருங்கடல் முன்முயற்சியின் (ஐபிஒஐ) பல்ரவறு தூண்களில் ஒத்துரழக்க ஆசியான்
நாடுகரளயும் அவர் அரழத்தார்.
ரகாவிட்19 இல் , பிரதமர் இந்தியாவின் பதிரையும் சர்வரதச சமூகத்திற்கு பரந்த ஆதரரவ
எடுத்துரரத்தார், ரமலும் மதாற்றுரநாரய எதிர்த்துப் ரபாராடுவதற்கான ஆசியானின்
முன்முயற்சிகரள வரரவற்றார். ரகாவிட் 19 ஆசியான் மறுமமாழி நிதிக்கு 1 பில்லியன்
அமமாிக்க

டாைர்

பங்களிப்ரப

பிரதமர்

அளித்தார்.

ஆசியானுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இரடயிைான அதிக உடல் மற்றும் டிஜிட்டல் இரைப்பின்
முக்கியத்துவத்ரதயும் பிரதமர் அடிக்ரகாடிட்டு காட்டினார், ரமலும் ஆசியான் இரைப்ரப
அதிகாிப்பதற்காக இந்தியாவின் 1 பில்லியன் அமமாிக்க டாைர் கடன் வளங்கரள மீண்டும்
வலியுறுத்தினார்.
மீட்சிக்கான

வர்த்தகம்

விநிரயாகச்

மற்றும்

முதலீட்டில், Covid க்கு பிந்ரதய

சங்கிலிகளின்

பல்வரகப்படுத்தல்

முக்கியத்துவத்ரத அவர் அடிக்ரகாடிட்டு காட்டினார்.

மற்றும்

மபாருளாதார
பின்னரடவின்

பிராந்தியத்தில்
பங்களிப்ரப

அரமதி
ஆசியான்

மற்றும்

ஸ்திரத்தன்ரமரய

தரைவர்கள்

ரமம்படுத்துவதில்

ஒப்புக்மகாண்டரதாடு,

ஆசியான்

இந்தியாவின்
ரமயத்திற்கு

இந்தியாவின் ஆதரரவ வரரவற்றனர். 2021-2025 ஆம் ஆண்டிற்கான புதிய ஆசியான்இந்தியா

மசயல்திட்டத்ரத

ஏற்றுமகாள்வரதயும்

தரைவர்கள்

வரரவற்றனர்.

இந்தக் கைந்துரரயாடல்கள் மதன் சீனக் கடல் மற்றும் பயங்கரவாதம் உள்ளிட்ட மபாதுவான
ஆர்வம்

மற்றும்

அக்கரறயின்

பிராந்திய

மற்றும்

சர்வரதச

பிரச்சரனகரளயும்

உள்ளடக்கியது. சர்வரதச சட்டத்ரத குறிப்பாக UNCLOS ஐ பின்பற்றுவரத ஆதாிப்பதன்
மூைம்

பிராந்தியத்தில்

ஒரு

விதிமுரறகரள

அடிப்பரடயாகக்

மகாண்ட

ஒழுங்ரக

ஊக்குவிப்பதன் முக்கியத்துவத்ரத இரு தரப்பினரும் குறிப்பிட்டனர். மதன் சீனக் கடலில்
அரமதி, ஸ்திரத்தன்ரம, பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்ரப ரபணுதல் மற்றும் ரமம்படுத்தல்
மற்றும் வழிமசலுத்தல் மற்றும் அதிகப்படியான பயைத்தின் சுதந்திரத்ரத உறுதி மசய்தல்
ஆகியவற்றின்

முக்கியத்துவத்ரத

தரைவர்கள்

உறுதிப்படுத்தினர்.

நியூ மடல்லி
நவம்பர் 12, 2020
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