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16-ാ മത ്കിഴക്കൻ ഏഷ്യ ഉച്ചകക ടിയിൽ ( ഇ എ എസ് )  പ്രധ നമപ്രി പ്രീ നകേപ്ര 

കമ ദി വീഡികയ  കക ൺഫറൻസ് വഴി ഇന്ന ്രങ്കെടുത്തു. 16-ാ മത ്കിഴക്കൻ ഏഷ്യ 

ഉച്ചകക ടിക്്ക  ആതികേയതവം വഹിച്ചത ് ഇഎഎസിന്ങ്കറയും  ആസിഎന്ങ്കറയും 

അധയക്ഷ രദവിയിലുള്ള പ്രൂങ്കെ   ആയിേുന്നു. ആസിയ ൻ േ ജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും 

ഓസക്പ്ടലിയ, ചൈന, ജ്പ്പ ൻ, ദക്ഷിെ ങ്കക റിയ, റഷ്യ, യുഎസ്എ, ഇരയ 

എന്നിവയുൾങ്കപ്പങ്കടയുള്ള മറ്്റ ഇഎഎസ് രെ ളിത്ത േ ജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 

കനത ക്കളും  ഉച്ചകക ടിയിൽ രങ്കെടുത്തു. ഇ.എ.എസിന്ങ്കറ സജ്ീവ രെ ളിയ െ ്

ഇരയ. പ്രധ നമപ്രിയുങ്കട ഏഴ മത ്കിഴക്കൻ ഏഷ്യ ഉച്ചകക ടിയ യിേുന്നു ഇത.് 

 

ഉച്ചകക ടിങ്കയ അഭിസംകര ധന ങ്കൈയ്യകവ ,  പ്രധ നങ്കപ്പട്ട തപ്രരേമ യ വിഷ്യങ്ങൾ 

ൈർച്ച ങ്കൈയ്യ ൻ േ ഷ്്പ്ടങ്ങങ്കള ഒേുമിച്ച ് ങ്കക ണ്ടുവേുന്ന,  ഇകര -രസഫിക്കിങ്കല 

പ്രധ ന കനത ക്കൾ നയിക്കുന്ന കഫ റം എന്ന നിലയിൽ ഇഎഎസിന്ങ്കറ പ്ര ധ നയം 

പ്രധ നമപ്രി ആവർത്തിച്ചു. വ ക്സിനുകളിലൂങ്കടയും ങ്കമഡിക്കൽ 

സചൈകളിലൂങ്കടയും കക വിഡ-്19 മഹ മ േിങ്കക്കതിങ്കേ കര േ ട നുള്ള ഇരയയുങ്കട 

പ്രമങ്ങങ്കള പ്രധ നമപ്രി എടുത്തുരറഞ്ഞു. മഹ മ േിക്്ക  കരഷ്മുള്ള 

വീങ്കണ്ടടുക്കലിനും ആക  ള മൂലയ ര ംഖല ഉറപ്പ ് വേുത്തുന്നതിനുമുള്ള 

"ആത്മനിർഭർ ഭ േത"് ക ങ്കെയങ്്കനക്കുറിച്ചും പ്രധ നമപ്രി സംസ േിച്ചു.സെദ്

വയവസ്ഥയും രേിസ്ഥിതിയും ക ല വസ്ഥയും സുസ്ഥിേമ യ ജ്ീവിതചരലിയും 

തമ്മിൽ മികച്ച സരുലിത വസ്ഥ സ്ഥ രിക്കുന്നതിന് അകേഹം ഊന്നൽ നൽകി. 

ഇകര -രസിഫ,് ദക്ഷിെ ചൈന  കടൽ,   സമുപ്ദ നിയമങ്ങൾ സംരന്ധിച്ച  ഐകയ 

േ ഷ്്പ്ട കൺങ്കവൻഷ്ൻ (യു എൻ സി എൽ ഓ എസ് ), ഭീകേ പ്വവ ദം, ങ്കക റിയൻ 

ഉരഭൂഖണ്ടത്തിങ്കലയും മയ ൻമറിങ്കലയും 

സ്ഥിതി തികൾ  എന്നിവയുൾങ്കപ്പങ്കടയുള്ള  പ്രധ ന കമഖല  , അരർകദരീയ 

വിഷ്യങ്ങളും 16-ാ മത ് ഇ എ എസ്  ൈർച്ച ങ്കൈയ്തു. പ്രധ നമപ്രി ഇകര -

രസഫിക്കിങ്കല "ആസിയ ൻ കകപ്രീകേെം" ആവർത്തിച്ച ് ഉറപ്പിക്കുകയും 

ആസിയ ൻ ഔട്ടല്ുക്്ക ഓൺ ഇൻകഡ -രസഫിക ് (AOIP) ഉം ഇരയയുങ്കട ഇകര -

രസഫിക ് ഓഷ്യൻസ് ഇനികഷ്യറ്റീവും (IPOI) തമ്മിലുള്ള സമനവയങ്കത്ത 

എടുത്തുക ട്ടുകയും ങ്കൈയ്തു. 

  



മ നസിക കേ  യം, വികന ദസഞ്ച േത്തിലൂങ്കടയുള്ള സ െത്തിക വീങ്കണ്ടടുക്കൽ, 

സുസ്ഥിേ വീങ്കണ്ടടുക്കൽ എന്നിവങ്കയക്കുറിച്ചുള്ള , ഇരയ അടക്കമുള്ള േ ജ്യങ്ങൾ 

രിരുെച്ച , മൂന്ന ് പ്രകമയങ്ങൾ  ഇ എ എസ്   കനത ക്കൾ അം ീകേിച്ചു. 

ങ്കമ ത്തത്തിൽ, ഉച്ചകക ടിയിൽ പ്രധ നമപ്രിയും മറ്്റ ഇഎഎസ് കനത ക്കളും 

തമ്മിലുള്ള ഫലപ്രദമ യ വീക്ഷെ വിനിമയവും  നടന്നു. 

ന്യൂ ഡൽഹി 

ഒക്ടോബർ 27, 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. 

 


