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సుసంపన్నత కోసం ఇండో-పసిఫిక్ ఎకనమిక్ 

ఫ్రేమ్ వర్క్ ను ప్రారంభించే కార్యక్రమంలో 

పాల్గొన్న ప్రధాని 
మే 23, 2022 

 

1. సుసంపన్నత కోసం ఇండో-పసిఫిక్ ఎకనమిక్ ఫ్రేమ్ వర్క్ (ఐపీఈఎఫ్)ను 

ప్రారంభించేందుకు నేడు టోక్యోలో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో 

ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమం 

యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా (యూఎస్ఏ) అధ్యక్షుడు గౌరవనీయ 

శ్రీ జోసెఫ్ ఆర్. బైడెన్ మరియు జపాన్ ప్రధాని గౌరవనీయ శ్రీ కిషిడా 

ఫ్యూమియో సమక్షంలో, అదేవిధంగా ఇతర భాగస్వామ్య దేశాలైన 

ఆస్ట్రేలియా, బ్రూనై, ఇండోనేషియా, రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కొరియా, 
మలేషియా, న్యూజిలాండ్, ఫిలిప్పీన్స్, సింగపూర్, థాయ్ లాండ్, మరియు 

వియత్నాం నాయకుల వర్చువల్  హాజరులో జరిగింది. 
 
2. ఈ సందర్భంగా ఒక సంయుక్త ప్రకటనను విడుదల చేశారు, ఇది ఐపీఈఎఫ్  

పరిధిలో పొందుపరిచిన కీలక అంశాలను వివరిస్తుంది. 
 
3. ఇండో-పసిఫిక్ ప్రాంతంలో సరళత్వం, స్థిరత్వం, సమ్మిళిత ధోరణి, 
ఆర్థిక వృద్ధి, న్యాయబద్ధత, అలాగే పోటీతత్వాన్ని పెంపొందించే 

లక్ష్యంతో పాల్గొనే దేశాల మధ్య ఆర్థిక భాగస్వామ్యాన్ని 

బలోపేతం చేయడానికి ఐపీఈఎఫ్ ప్రయత్నిస్తోంది 
 
4. ప్రారంభ వేడుక సందర్భంగా ప్రధాని మాట్లాడుతూ, ఐపీఈఎఫ్ ప్రకటన 

అనేది ప్రపంచ ఆర్థిక వృద్ధికి సంబంధించి ఇండో-పసిఫిక్ ప్రాంతాన్ని ఒక 

చోధక శక్తిగా రూపొందించాలన్న సమిష్టి ఆకాంక్ష యొక్క తీర్మానం అని 

పేర్కొన్నారు. భారత్ చరిత్రాత్మకంగా ఇండో-పసిఫిక్ ప్రాంతంలో 

వాణిజ్య కార్యకలాపాలకు కేంద్రంగా నిలుస్తోంది, గుజరాత్ లోని 

లోహ్తాల్ లో ప్రపంచంలోకెల్లా అత్యంత పురాతన వాణిజ్య పోర్టు 

ఉండటం దీనికి నిదర్శనం. ఇండో-పసిఫిక్ ప్రాంతంలోని ఆర్థిక సవాళ్లను 



ఎదుర్కోవడానికి ఉమ్మడి ఇంకా సృజనాత్మక పరిష్కారాలను 

కనుగొనాల్సిందిగా ప్రధాని పిలుపునిచ్చారు. 
 
5. సమ్మళిత ధోరణి మరియు సరళత్వంతో కూడిన ఐపీఈఎఫ్ కోసం అన్ని ఇండో-
పసిఫిక్ దేశాలతో కలిసి పని చేసేందుకు భారత్ యొక్క నిబద్ధతను ఆయన 

వ్యక్తం చేశారు. సరళమైన సరఫరా వ్యవస్థల యొక్క పునాది అనేది 

కచ్చితంగా 3Tలు – విశ్వాసం, పారదర్శకత మరియు సమయపాలనతో ముడిపడి 

ఉండాలని ఆయన నొక్కి చెప్పారు. 
 
6. స్వేచ్ఛాయుత, బహిరంగ, మరియు సమ్మిళిత ఇండో-పసిఫిక్ ప్రాంతానికి 

భారత్ కట్టుబడి ఉంది, అలాగే నిరంతర వృద్ధి, శాంతి, మరియు సుసంపన్నతల 

కోసం భాగస్వామ్య దేశాల మధ్య ఆర్థిక కార్యకలాపాలను విస్తృతం 

చేసుకోవడం కీలకమని విశ్వసిస్తోంది. ఐపీఈఎఫ్ కింద భాగస్వామ్య 

దేశాలతో జట్టు కట్టేందుకు అలాగే ఈ ప్రాంతంలో ప్రాంతీయ ఆర్థిక 

కనెక్టివిటీ, అనుసంధానాన్ని పెంచడం, వాణిజ్యం మరియు పెట్టుబడులను 
పెంపొందించడం కోసం కృషి చేసేందుకు భారత్ ఆసక్తిగా ఉంది. 
 
7. నేటి ఈ ప్రారంభంతో, ఆర్థిక సహకారాన్ని బలోపేతం చేసుకోవడం అలాగే 

ఉమ్మడి లక్ష్యాలను సాధించడంపై దృష్టి సారించే చర్చలను 

భాగస్వామ్య దేశాలు మొదలుపెడతాయి. 
 
టోక్యో 
మే 23, 2022 
 

 

 

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. 


