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18ನೇ ಭಾರತ – ಆಸಿಯಾನ್ ಶೃಂಗ ಸಭೆಯ ಸಹ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ 

ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ  

ಅಕ್ಟ ೋಬರ್ 28, 2021 

 

ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ  ಶ್ರ ೀ ನರೇಂದ್ರ  ಮೀದಿ ಅವರು ಇೇಂದು 18 ನೇ ಭಾರತ – ಆಸಿಯಾನ್ 

ಶೇಂಗಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಪಾಲ್ಗ ೇಂಡಿದ್ದ ರು. ಆಸಿಯಾನ್ ನ ಹಾಲ್ಲ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರಾದ್ ಬ್ರರ ನಿಯಾದ್ 

ಗೌರವಾನಿಿ ತ ಸುಲ್ತಾ ನ್ ಹಾಜಿ ಹಸನಲ್ ಬೀಲಿ್ಲಯಾ ಅವರ ಆಹಿಾ ನದ್ ಮೇರೆಗೆ 

ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ  ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ರು. ಶೇಂಗ ಸಭೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಯಿತು ಮತುಾ  

ಆಸಿಯಾನ್ ರಾಷ್್ಟ ರಗಳ ಸದ್ಸಯ ರು ಪಾಲ್ಗ ೇಂಡಿದ್ದ ರು. 

ಭಾರತ – ಆಸಿಯಾನ್ ರಾಷ್್ಟ ರಗಳ ಸಹಭಾಗಿತಿ ದ್ 30 ನೇ ವಾರ್ಷುಕೀತಸ ವದ್ ಮೈಲ್ಲಗಲಿ್ಲ  ಕುರಿತು 

ಪ್ರ ಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರ ಸ್ತಾ ಪಿಸಿದ್ ಆಸಿಯಾನ್ ರಾಷ್್ಟ ರಗಳ ನಾಯಕರು, 2022 ನೇ ವಷ್ಟುವನ್ನು  ಭಾರತ 

– ಆಸಿಯಾನ್ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ “ಸ್ು ೀಹದ್ ವಷ್ಟು” ಎೇಂದು ಪ್ರ ಕಟಿಸಿದ್ರು. 

ಪೂವುದ್ತಾ  ನೀಡು ಕುರಿತ ಭಾರತದ್ ನಿೀತ್ರ ಮತುಾ  ಫೆಸಿಫಿಕ್ ವಲಯದ್ಲಿ್ಲ  ಆಸಿಯಾನ್ 

ಕೇಂದಿರ ತ ಭಾರತದ್ ದೃರ್್ಷ ಕೀನದ್ ಬಗೆಗ  ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ  ಅವರು ಒತ್ರಾ  ಹೇಳಿದ್ರು.  

ಆಸಿಯಾನ್ ಹೊರನೀಟವಾದ್ ಭಾರತ ಫೆಸಿಪಿಕ್ [ಎ.ಒ.ಐ.ಪಿ] ಮತುಾ  ಭಾರತ ಫೆಸಿಫಿಕ್ ಕಡಲ್ಲ 

ವಲಯದ್ ಉಪ್ಕರ ಮಗಳ [ಐ.ಪಿ.ಒ.ಐ] ನಡುವೆ ಸಮನಿ ಯತೆಯನ್ನು  ಸ್ತಧಿಸುವ ಕರ ಮವನ್ನು  

ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ  ಅವರು ಮತುಾ  ಆಸಿಯಾನ್ ದೇಶಗಳ ನಾಯಕರು ಸಿ್ತ ಗತ್ರಸಿದ್ರು. ಭಾರತ – 

ಆಸಿಯಾನ್ ನಡುವೆ ಶೇಂತ್ರ, ಸಿಿ ರತೆ ಮತುಾ  ಸಮೃದ್ಧ ತೆ ತರುವ ಕುರಿತಂತೆ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು  

ಇದೇ ಸಂದ್ರ್ುದ್ಲಿ್ಲ  ಅಡಕಗೊಳಿಸಲ್ತಯಿತು. 

ಈ ವಲಯದ್ಲಿ್ಲ  ಕೀವಿಡ್ – 19 ಸ್ತೇಂಕ್ರರ ಮಿಕ ವಿರುದ್ಧ ದ್ ಹೊೀರಾಟದ್ಲಿ್ಲ  ಭಾರತದ್ 

ಪ್ರ ಯತು ಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ  ಅವರು ಬೆಳಕು ಚೆಲಿ್ಲದ್ರು ಮತುಾ  ಈ ನಿಟ್ಿ ನಲಿ್ಲ  

ಆಸಿಯಾನ್ ಉಪ್ಕರ ಮಗಳಿಗೆ ಬೆೇಂಬಲ ನಿೀಡುವುದಾಗಿಯೂ ಪುನರುಚ್ಚ ರಿಸಿದ್ರು. ಮ್ಯಯ ನಾಾ ರ್ ಗೆ 

ಆಸಿಯಾನ್ ಕಡುಗೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಭಾರತ 200,000 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಮತಾ ದ್ 

ವೈದ್ಯ ಕೀಯ ಪ್ರಿಕರಗಳನ್ನು  ಮತುಾ  ಆಸಿಯಾನ್ ಕೀವಿಡ್ – 19 ಪ್ರ ತ್ರಕರ ಯೆ ನಿಧಿಗೆ 1 ದ್ಶಲಕ್ಷ 

ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಕಡುಗೆಯನ್ನು  ಪ್ರ ಕಟಿಸಿತು. 

ಭಾರತ – ಆಸಿಯಾನ್ ನಡುವೆ ಭೌತ್ರಕ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತುಾ  ಜನರಿೇಂದ್ ಜನರ ನಡುವೆ 

ಸಂಪ್ಕುವನ್ನು  ವಿಸಾ ರಿಸುವ ಕುರಿತಂತೆ ನಾಯಕರು ತಮಾ  ಅಭಿಪಾರ ಯಗಳನ್ನು  ವಿನಿಮಯ 

ಮ್ಯಡಿಕೇಂಡರು. ಭಾರತ – ಆಸಿಯಾನ್ ನಡುವೆ ಸ್ತೇಂಸಿ ೃತ್ರಕ ಸಂಪ್ಕುವನ್ನು  ಮತಾ ಷ್್ಟ  

ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ  ಅವರು, ಆಸಿಯಾನ್ ಸ್ತೇಂಸಿ ೃತ್ರಕ ಪ್ರಂಪ್ರೆ 

ಪ್ಟ್ಿ ಯನ್ನು  ಸಿ್ತಪಿಸುವುದಾಗಿ ಘೀರ್ಷಸಿದ್ರು. ವಾಯ ಪಾರ ಮತುಾ  ಹೂಡಿಕೆ ಕುರಿತು ಕೀವಿಡ್ 

ನಂತರದ್ ಆರ್ಥುಕ ಚೇತರಿಕೆಗಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪ್ಳಿಗಳ ವಲಯವನ್ನು  

ವೈವಿದ್ಯ ಮಯಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗು ಸಿಿ ತ್ರ ಸಿ್ತಪ್ಕತಿ  ಸಿ್ತಪಿಸುವ ಕುರಿತು ಒತ್ರಾ  ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ 



ನಿಟ್ಿ ನಲಿ್ಲ  ಭಾರತ – ಆಸಿಯಾನ್ ಎಫ್.ಟಿ.ಎ ಅನ್ನು  ನವಿೀಕರಿಸುವ ಅಗತಯ ವನ್ನು  

ಪ್ರ ತ್ರಪಾದಿಸಿದ್ರು.  

ಆಸಿಯಾನ್ ನಾಯಕರು ಈ ಪ್ರ ದೇಶದ್ಲಿ್ಲ  ವಿಶಿ ಸ್ತಹು ಪಾಲ್ಲದಾರರಾಗಿ ಭಾರತದ್ ಪಾತರ ವನ್ನು  

ವಿಶೇಷ್ಟವಾಗಿ ಕೀವಿಡ್ – 19 ಸಂದ್ರ್ುದ್ಲಿ್ಲ  ಲಸಿಕೆ ಪೂರೈಕೆ ಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಶ  ್ಲ್ತಘಿಸಿದ್ರು. 

ಭಾರತ – ಫೆಸಿಫಿಕ್ ವಲಯದ್ಲಿ್ಲ  ಆಸಿಯಾನ್ ಕೇಂದಿರ ತ ಬೆೇಂಬಲವನ್ನು  ಸಿ್ತ ಗತ್ರಸಿದ್ರು ಮತುಾ  ಈ 

ಪ್ರ ದೇಶದ್ಲಿ್ಲ  ಭಾರತ – ಆಸಿಯಾನ್ ಸಹಕ್ರರವನ್ನು  ಎದುರು ನೀಡುತ್ರಾ ರುವುದಾಗಿ ಈ 

ನಾಯಕರು ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆ ಮೂಲಕ ತ್ರಳಿಸಿದಾದ ರೆ.  

ರ್ಯೀತ್ಪಾ ದ್ನೆ ಮತುಾ  ದ್ಕಿಣ ಚೈನಾ ಕಡಲ್ಲ ಪ್ರ ದೇಶದ್ಲಿ್ಲನ ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರ ಒಳಗೊೇಂಡಂತೆ ಕಳವಳ 

ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಾ ರ ಹಿತ್ಪಸಕಾ ಯ ವಿಷ್ಟಯಗಳು ಸಹ ಚ್ಚೆುಯ ಸಂದ್ರ್ುದ್ಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಸ್ತಾ ಪ್ವಾದ್ವು. 

ಅೇಂತರರಾರ್್ಷ ರೀಯ ಕ್ರನೂನಿಗೆ ವಿಶೇಷ್ಟವಾಗಿ ಯು.ಎನ್.ಸಿ.ಎಲ್.ಒ.ಎಸ್ ಅನ್ನು  ಎತ್ರಾ  

ಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ರ ದೇಶದ್ಲಿ್ಲ  ನಿಯಮಗಳ ಆಧಾರಿತ ಆದೇಶವನ್ನು  ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ 

ಪಾರ ಮುಖಯ ದ್ ಬಗೆಗೂ ಚ್ರ್ಚುಸಲ್ತಯಿತು.  ದ್ಕಿಣ ಚೈನಾ ಕಡಲ್ಲ ಭಾಗದ್ಲಿ್ಲ  ಶೇಂತ್ರ, ಸಿಿ ರತೆ, 

ರಕ್ಷಣೆ ಮತುಾ  ರ್ದ್ರ ತೆಯನ್ನು  ಮುೇಂದುವರಿಸುವ ಮತುಾ  ಉತೆಾ ೀಜಿಸುವ ಪಾರ ಮುಖಯ ವನ್ನು  ಈ 

ನಾಯಕರು ದೃಢಪ್ಡಿಸಿದ್ರು ಹಾಗೂ ವಾಯು ಮ್ಯಗು ಮತುಾ  ನೌಕ್ರಯಾನ ವಲಯದ್ 

ಸಿ್ತತಂತರ ಯ ವನ್ನು  ಖಾತರಿಪ್ಡಿಸಿದ್ರು. 

ಆಳವಾದ್, ದೃಢವಾದ್ ಮತುಾ  ಬಹುಮುಖಿ ಸಂಬಂಧ್ವನ್ನು  ಭಾರತ – ಆಸಿಯಾನ್ ಹೊೇಂದಿದೆ 

ಹಾಗೂ 18 ನೇ ಭಾರತ – ಆಸಿಯಾನ್ ಶೇಂಗ ಸಭೆಯು ಈ ಬೇಂಧ್ವಯ ದ್ ವಿವಿಧ್ ಅೇಂಶಗಳನ್ನು  

ಪ್ರಿಶ್ೀಲ್ಲಸಲ್ಲ ಅವಕ್ರಶ ಒದ್ಗಿಸಿತು. ಉನು ತ ಮಟ್ ದ್ಲಿ್ಲ  ಭಾರತ – ಆಸಿಯಾನ್ ಕ್ರಯುತಂತರ ದ್ 

ಸಹಭಾಗಿತಿ ದ್ ರ್ವಿಷ್ಟಯ ಕಿೆ  ಶೇಂಗ ಸಭೆ ನಿದೇುಶನ ನಿೀಡಿತು. 

 

ನವ ದೆಹಲಿ 

ಅಕ್ಟ ೋಬರ್ 28, 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. 

 


