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(అక్టోబర్ప 27, 2021)
అక్టోబర్ 25, 2021
2021వ సంవత్స రం అక్టబ
ో రు 28న వరుు వల్ పద్తి
ధ
లో నిరవ హంచే పద్దని
ె మిదో ఆసియాన్భారత్దేశం శిఖర సమ్మే ళనం లో పాలుపంచుక్టవాలంటూ బ్రరునేయి సుల్తాన్ ఆహ్వవ నించిన
మీద్ట ప్పధాన మంత్రి శ్ర ీ నరంప్ద్ మోదీ ఆ శిఖర సమ్మే ళనానికి హ్వజరు కానునాా రు. ఈ శిఖర
సమ్మే ళనాని కి ఆసియాన్ సభ్య త్వ

దేశాల అధ్య క్షులు/ ప్పభుత్వవ ల అధినేత్ లు పాల్గంటారు.

పద్దని
ె మిదో ఆసియాన్-భారత్దేశం శిఖర సమ్మే ళనం లో ఆసియాన్-భారత్దేశం వ్యయ హ్వత్ే క
భాగస్వవ మయ ం త్వలూకు సి
శ్ తి
త ని సమీక్షంచడం జరుగుతంది. దీనితో పాటు క్టవిడ్-19 మియు
ఆరోగయ ం, వాయ పారం & వాణిజయ ం, కనెకివిటీ,
ో
విద్య , ఇంకా సంసక ృతి లు సహ్వ ప్పముఖ రంగాల లో
నమోదైన ప్పగతి ని కూడా పిరలంచనునాా రు. మహమ్మే ి అనంత్ర కాలం లో ఆి తక వయ వస త
తిిగి పంజుక్టవడం సహ్వ ముఖయ మైన ప్రంతీయ అభివృదిధ పై, అంత్రాతీయ అభివృదిధ పై న
కూడా ఈ సంద్రభ ం లో చిు ంచడం జరుగుతంది. ఆసియాన్-భారత్దేశం శిఖర
ప్పతి సంవత్స రం నిరవ హస్తా వసుానాా రు. ఇది భారత్దేశాని కి, ఆసియాన్
సభ్య త్వ దేశాల కు అతయ నా త్ శ్స్వతయి లో సంప్పదింపలను జరుపకొనేందుకు ఒక అవకాశానిా
ఇసుానా ది. ప్పధాన మంత్రి కింద్టి ఏడాది లో నవంబర్ నెల లో వరుు వల్ పద్తి
ధ లో జిగిన
సమ్మే ళనానిా

పదిహేడో ఆసియాన్-భారత్దేశం శిఖర సమ్మే ళనం లో పాల్గనాా రు. పద్దని
ె మిదో ఆసియాన్భారత్దేశం శిఖర సమ్మే ళనం ఆయన హ్వజరు అయ్యయ

తొమిే దో ఆసియాన్-భారత్దేశం శిఖర

సమ్మే ళనం కానుంది.
ఆసియాన్-భారత్దేశం వ్యయ హ్వత్ే క భాగస్వవ మయ ం అనేది ఉమే డి భౌగోళిక, చాిత్రిక మియు
స్వమ్మజిక పరమైన అభివృదిధ బంధాల త్వలూకు ఒక బలమైన పనాది మీద్ నిలబడి ఉంది.
ఆసియాన్ మన ‘యాక్ట ో ఈస్ట ో పాలసీ’ కి మియు ఇండో-పసిఫిక్ట త్వలూకు మన విసాృత్ ద్ృష్ట ో
క్టణాని కి కంప్ద్ శ్స్వతనం లో ఉంది. 2022వ సంవత్స రం లో ఆసియాన్-భారత్దేశం సంబంధాల
త్వలూకు 30 సంవత్స రలు పూి ా అవుతనాా యి. భారత్దేశం మియు ఆసియాన్ లో అనేక

సంభాషణ యంత్రరంగాలు ఏరా టయాయ యి. అవి ప్కమం త్పా క భేటీ అవుతనాా యి. ఈ
భేటీల

లో,

ఒక

శిఖర

సమ్మే ళనం, మంత్రరుల

శ్స్వతయి

సమ్మవేశాలు, సీనియర్

ఆఫీసర్స

సమ్మవేశాలు భాగం గా ఉనాా యి. 2021 ఆగసుో లో వరుు వల్ పద్తి
ధ
లో నిరవ హంచిన
ఆసియాన్-భారత్దేశం విదేర వయ వహ్వరల శాఖ మంత్రరుల సమ్మవేశం లోను, ఇఎఎస్ట విదేర

వయ వహ్వరల మంత్రరుల సమ్మవేశం లోను డాక ోర్ ఎస్ట. జయ్ శంకర్ పాల్గనాా రు. 2021

సెప్ం
ో బర్ లో వరుు వల్ పద్తి
ధ
లో జిగిన ఆసియాన్ ఆి తక మంత్రరులు + భారత్దేశం
సంప్పదింపల కు వాణిజయ ం మియు పిప్శమ శాఖ సహ్వయ మంత్రి ర
శ్ మతి
ీ
అనుప్ియ
ి
ష
పటేల్ హ్వజరయాయ రు. ఈ సంద్రభ ం లో మంత్రరులు ఆ తక సహకారనిా పటి ో పరచుక్టవడం
క్టసం వాి వచన బద్త్
ధ ను పనరుద్ఘాటించారు.
ప్పధాన మంత్రి

2021 అక్టబ
ో రు 27

న జరుగనునా

పద్హ్వరో తూరుా

ఆసియా శిఖర

సమ్మే ళనాని కి కూడా వరుు వల్ పద్తి
ధ
లో హ్వజరు కానునాా రు. ఈస్ట ో ఏశియా సమిట్ అనేది
ఇండో- పసిఫిక్ట ప్రంత్ం లో ఒక ప్పముఖ నేత్ల నాయకత్వ ం లోని ఒక వేదిక గా ఉనా ది.
2005

లో

దీనిని

వ్యయ హ్వత్ే కమైనటువంటి

స్వ
శ్ త ింంచినపా టి

నుంచి,

మియు

భూ- రజకీయ

ఇది

తూరుా
పిణామ

ప్పముఖమైనటువంటి పాప్త్ ను పోష్టంచింది. పది ఆసియాన్ సభ్య త్వ
ఏశియా
సమిట్
లో
గణత్ంప్త్ం, ఆస్ట్రల
ో యా, న్యయ జీల్తండ్, యునైటెడ్ శ్రట్
ో స
ఉనాా యి.
ఈస్ట ో ఏశియా సమిట్ లో భారత్దేశం వయ వస్వతపక సభ్య త్వ

ఆసియా
ప్కమం

త్వలూకు
లో

ఒక

దేశాల కు తోడు, ఈస్ట ో

భారత్దేశం, చైనా, జపాన్, కొియా
ఆఫ్ అమెికా, ఇంకా రష్యయ లు చేి
దేశం కావడం వల,ల ఈస్ట ో ఏశియా

సమిట్ ను బలోపేత్ం చేయడం, సమకాలక సవాళళ ను పిషక ించడం క్టసం దీనిని మింత్
అధిక ప్పభావానిా చూపేది గా మలచడం క్టసం కంకణం కటుోకొంది. ఇది ఆసియాన్ అవుట్
లుక్ట ఆన్ ఇండో-పసిఫిక్ట ( ఎఒఐిం), ఇండో- పసిఫిక్ట ఓశన్స

ఇనిశియ్యటివ్’ (ఐింఒఐ) ల

కలయికకు సంబంధించినటువంటి ఇండో-పసిఫిక్ట ప్రంత్ం లో ఆచరణీయ సహకారనిా
ప్ంపందించడం క్టసం ఒక ముఖయ మైన వేదిక గా కూడా ఉంది. పద్హ్వరో తూరుా

ఆసియా

శిఖర సమ్మే ళనం లో నేత్ లు సముప్ద్ సంబంధి సురక్ష, ఉప్గవాద్ం, క్టవిడ్-19 నేపథ్య ం లో
పరసా ర సహకారం వంటి అంశాలు సహ్వ ప్రంతీయ ప్రయోజనం ముడిపడిన అంశాల
ను, అంత్రాతీయ హత్ం తో కూడిన అంశాల ను చిు ంచనునాా రు. నేత్ లు పరయ టన
మియు గ్రీన్ ికవీ ల మ్మధ్య మం ద్ఘవ ర మ్మనసిక ఆరోగయ ం, ఆి తకం గా క్టలుక్టవడం అనే
అంశాల పై భారత్దేశం సహ ప్రయోజికత్వవ నిా వహసుానా ప్పకటనల ను ఆమోదించగలద్ని
ఆశించడం జరుగుతోంది.

న్యూఢిల్లీ
అక్టోబర్ 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.

