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அக்ட ோபர் 27, 2021 

 

பிரதமர ் திரு நரரந்திர ரமோடி, இன்று (27-10-2021) நடைபெற்ற 16-வது 

கிழக்கு ஆசியோ உசச்ி மோநோை்டில் கோர ோலி வோயிலோக ெங்ரகற்றோர.் 

கிழக்கு ஆசியோ உசச்ி மோநோடு மற்றும் ஆசியோன் அடமெ்பின் 

தடலடமெ் பெோறுெ்டெ வகிக்கும் புருரன நோடு 16-வது கிழக்கு ஆசியோ 

உசச்ி மோநோைட்ை நைத்தியது. ஆஸ்திரரலியோ, சீனோ, ஜெ்ெோன். 

பதன்பகோரியோ, ரஷ்யோ, அபமரிக்கோ மற்றும் இந்தியோ உள்ளிை்ை 

ஆசியோன் நோடுகள் மற்றும் கிழக்கு ஆசிய உசச்ி மோநோை்டின் ெங்ரகற்பு 

நோடுகளின் தடலவரக்ள் இதில் கலந்து பகோ ்ைனர.் இந்த மோநோை்டில் 

இந்தியோ முக்கியெ் ெங்குதோரரோக இருந்தது. இது, பிரதமர ்ெங்ரகற்கும் 7-

வது கிழக்கு ஆசியோ உசச்ி மோநோைோகும். 

மோநோை்டில் ரெசிய பிரதமர,் இந்ரதோ-ெசிபிக் பிரோந்தியத்தில் உள்ள 

முன்னனி தடலவரக்ள் தடலடமயிலோன அடமெ்ெோக திகழும் கிழக்கு 

ஆசிய உசச்ி மோநோை்டின் முக்கியத்துவத்டத மீ ்டும் 

உறுதிெ்ெடுத்தினோர.் தடுெ்பூசிகள் மற்றும் இதர மருந்து பெோருைக்ள் 

விநிரயோகம் மூலம், ரகோவிை்-19 பெருந்பதோற்டற எதிரப்கோள்வதில் 

இந்தியோ ரமற்பகோ ்ை முயற்சிகடள அவர ் சுை்டிக் கோை்டினோர.் 

பெருந்பதோற்று ெோதிெ்புக்கு பிந்டதய மீை்பு நைவடிக்டககள் மற்றும் 

உலகளோவிய விநிரயோகச ் சங்கிலியின் புதப்தழுசச்ிடய உறுதி 

பசய்வதில், “தற்சோரப்ு இந்தியோ” இயக்கம் ெற்றியும் பிரதமர ்

குறிெ்பிை்ைோர.் பெோருளோதோரம் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் ெருவ நிடல 

மோற்றங்கடள தோக்குபிடிக்கக்கூடிய வோழ்க்டக முடறக்கும் 

இடைரய  சீரோன தன்டமடய ஏற்ெடுத்துவதன் அவசியம் குறத்தும் அவர ்

வலியுறுத்தினோர.் 

இந்ரதோ-ெசிபிக், பதன் சீனக்கைல், UNCLOS, ெயங்கரவோதம் மற்றும் 

பகோரிய தீெகற்ெம் மற்றும் மியோன்மர ்நிலவரங்கள் உள்ளிை்ை ெல்ரவறு, 

பிரோந்திய மற்றும் சரவ்ரதச முக்கியத்துவம் வோய்ந்த அம்சங்கள் 

குறித்தும், 16-வது கிழக்கோசிய உசச்ி மோநோை்டில் விவோதிக்கெ்ெை்ைது. 

இந்ரதோ ெசிபிக் பிரோந்தியத்தில் “ஆசியோடன டமயெ்ெடுத்திய” 

தன்டமடய மீ ்டும் உறுதிெ்ெடுதத்ிய பிரதமர,் இந்ரதோ-ெசிபிக் ெற்றிய 



ஆசியோன் அடமெ்பின் க ்ர ோை்ைத்திற்கும் இந்தியோவின் இந்ரதோ-

ெசிபிக் பெருங்கைல் முன்முயற்சிக்கும் இடைரயயோன ஒற்றுடம 

குறித்தும் சுை்டிக்கோை்டினோர.் 

மனநல ஆரரோக்கியம், சுற்றுலோ மற்றும் நீடித்த மீை்சி வோயிலோக 

பெோருளோதோர மீை்சி பதோைரெ்ோக, இந்தியோவும் இட ந்து முன் பமோழிந்த 

மூன்று அறிக்டககடள கிழக்கோசிய உசச்ி மோநோை்டின் தடலவரக்ள் 

ஏற்றுக்பகோ ்ைனர.் ஒைட்ுபமோத்தமோக இந்த மோநை்டில், பிரதமர ்மற்றும் 

கிழக்கோசிய உசச்ி மோநோை்டில் ெங்ரகற்ற பிற தடலவரக்ளுக்கும் 

இடைரய, ெயனுள்ள கருத்துெ் ெரிமோற்றங்கள் ரமற்பகோள்ளெ்ெை்ைது.   

 

நியூ ட ல்லி  

அக்ட ோபர் 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. 

 


