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18મી આસિયાન-ભારત સિખર બેઠક (28 ઑક્ટોબર, 2021) અને 16મી
પૂર્વ એસિયા સિખર બેઠક (27 ઑક્ટોબર, 2021)
ઓક્ટોબર 25, 2021

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી બ્રુનઈ
ે ના સુલતાનના આમંત્રણ પર 28મી ઑક્ટોબર, 2021ના રોજ આયોજજત
18મી આજસયાન-ભારત જિખર બેઠકમાં વર્ચયુુઅલી હાજરી આપિે. આજસયાન દે િોના રાષ્ટ્રપજતઓ/સરકારના
વડાઓ આ જિખર બેઠકમાં ઉપજથિત રહેિે.

આ 18મી આજસયાન-ભારત જિખર બેઠકમાં આજસયાન-ભારત વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીની સમીક્ષા કરવામાં
આવિે અને કોજવડ-19 અને આરોગ્ય, વેપાર અને વાજણજ્ય, કનેજક્ટજવટી, તેમજ જિક્ષણ અને સંથકૃ જત
સજહતના મહત્વના ક્ષેત્રોમાં સધાયેલી પ્રગજતની નોંધ લેવાિે. મહામારી બાદ આજિુક પુન:પ્રાજિ સજહતના

મહત્વના પ્રાદે જિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય બનાવો પર પણ ચચાુ િિે. આજસયાન-ભારત જિખર બેઠકો દર વર્ષે
યોજવામાં આવે છે અને ભારત અને આજસયાન માટે સવોર્ચચ થતરે વચનબદ્ધ િવાની તક પૂરી પાડે છે. ગયા

વર્ષે નવેમ્ બરમાં યોજાયેલી 17મી આજસયાન-ભારત જિખર બેઠકમાં પ્રધાનમંત્રીએ વર્ચયુુઅલી હાજરી આપી હતી.
18મી આજસયાન-ભારત જિખર બેઠક તેમના દ્વારા હાજરી અપાયેલ હોય એવી નવમી આજસયાન-ભારત
જિખર બેઠક હિે.

આજસયાન-ભારત વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી સજહયારા ભૌગોજલક, ઐજતહાજસક અને સાંથકૃ જતક સંબંધોના મજબૂત
પાયા પર ઊભેલી છે . આજસયાન આપણી પૂવુ તરફ જુ ઓ (એક્ટ ઈથટ પોજલસી)ની નીજત અને ભારતપ્રિાંતના આપણા વ્યાપક જવઝનના કે ન્દ્રમાં છે . 2022ના વર્ષુમાં આજસયાન-ભારત સંબંધોને 30 વર્ષો પૂરાં

િિે. ભારત અને આજસયાન વર્ચચે સંવાદની જવજવધ યંત્રણાઓ છે જે જનયજમત રીતે મળે છે જેમાં, એક જિખર
બેઠક, પ્રધાન થતરીય મીજટં ગ્સ અને વજરષ્ઠ અજધકારીઓની મીજટં ગ્સનો સમાવેિ િાય છે . જવદે િ મંત્રી ડૉ.

એસ. જયિંકરે આજસયાન-ભારત જવદે િ પ્રધાનોની મીજટં ગમાં અને ઈએએસ જવદે િ પ્રધાનોની મીજટં ગમાં
ઑગથટ 2021માં વર્ચયુુઅલી હાજરી આપી હતી. વાજણજ્ય અને ઉદ્યોગ રાજ્ય મંત્રી શ્રીમતી અનુજપ્રયા પટે લે
આજસયાન આજિુક બાબતોના પ્રધાનો + ભારત પરામિુમાં સપ્ટે મ્ બર 2021માં વર્ચયુુઅલી હાજરી આપી હતી
જેમાં પ્રધાનોએ આજિુક સહકારને મજબૂત કરવાની એમની પ્રજતબદ્ધતાની પુજષ્ટ્ કરી હતી.
પ્રધાનમંત્રી 27 ઑક્ટોબર, 2021ના રોજ યોજાઇ રહેલી 16મી પૂવુ એજિયા જિખર બેઠકમાં પણ વર્ચયુુઅલી
હાજરી આપિે. પૂવુ એજિયા સજમટ ભારત-પ્રિાંતમાં અગ્રેસર-પ્રમુખ

નેતાઓની દોરવણી હેઠળનું ફોરમ છે .

2005માં એની િરૂઆત િઈ ત્યારિી તેણે પૂવુ એજિયાના વ્યૂહાત્મક અને ભૂ-રાજકીય ક્રજમક જવકાસમાં
મહત્વની ભૂજમકા ભજવી છે. 10 આજસયાન સભ્ય દે િો ઉપરાંત પૂવુ એજિયા સજમટમાં ભારત, ચીન, જાપાન,
કોજરયા ગણરાજ્ય, ઑથટર ે જલયા, ન્દ્યુઝીલેન્દ્ડ, અમેજરકા અને રજિયાનો સમાવેિ િાય છે .

પૂવુ એજિયા સજમટનું થિાપક સભ્ય હોઈ, ભારત પૂવુ એજિયા જિખર બેઠકને મજબૂત કરવા અને સમકાલીન
પડકારોને પહોંચી વળવા માટે એને વધુ અસરકારક બનાવવા પ્રજતબદ્ધ છે . આજસયાન આઉટલુક ઓન ઇન્દ્ડો-

પેજસજફક (એઓઆઇપી) અને ઇન્દ્ડો-પેજસજફક ઓસન્દ્સ ઈજનશ્યજટવ (આઇપીઓઆઇ) વર્ચચે એક કે ન્દ્રજબંદુ પર

જનમાુણ કરીને ભારત-પ્રિાંતમાં વ્યવહારૂ સહકારને આગળ ધપાવવાનું પણ આ એક મહત્વનું પ્લેટફોમુ છે .
16મી પૂવુ એજિયા જિખર બેઠક ખાતે, નેતાઓ દજરયાઇ સલામતી, ત્રાસવાદ, કોજવડ-19 સહકાર સજહતના

પ્રાદે જિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય જહતોની બાબતો અને જચંતાઓ પર ચચાુ કરિે. નેતાઓ માનજસક આરોગ્ય, ભારત
દ્વારા સહ-પ્રાયોજજત એવા પયુટન અને ગ્રીન જરકવરી મારફત આજિુક પુન:પ્રાજિ અંગે એકરારને થવીકૃ જત આપે
એવી પણ અપેક્ષા છે .

નવી દિલ્હી
ઓક્ટોબર 25, 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.

