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18મી ભારત-આસિયાન સિખર મંત્રણામાં પ્રધાનમંત્રી િહ અધ્યક્ષ રહેિે 
ઓક્ટોબર 28, 2021 

આસિયાન (એએિઇએએન)ના વતતમાન અધ્યક્ષ બ્રુનઈેના મહામસહમ િુલતાન હાજી હિાનલ બોલસિયાહના

 આમંત્રણ િાથ ેપ્રધાનમતં્રી શ્રી નરને્દ્ર મોદીએ આજ ે18મી ભારત-

આસિયાન સિખરમાં ભાગ લીધો હતો. આ સિખર વર્ચયુતઅલી યોજાઈ હતી જમેાં આસિયાન દેિોના િદસ્ય રા

ષ્ટ્ર ોના આગેવાનોએ ભાગ લીધો હતો. 

ભારત-

આસિયાન ભાગીદારીના 30મા વર્તની સિસિનુ ંઆિર્તણ એ રહ્ુ ંહતું િે આગેવાનોએ 2022ના વર્તન ેભારત-

આસિયાન સમત્રતાનુ ંવર્ત જાહેર િયુું હતુ.ં પ્રધાનમતં્રી  શ્રી નરને્દ્ર મોદીએ ભારતની એક્ટ ઈસ્ટ પોસલિીમાં અન ે

વ્યાપિ ઈન્દ્ડો-પેસિસિિ સવઝન માટે ભારતના સવઝનમાં આસિયાનની િેન્દ્રીયતાન ેરખેાંસિત િરી હતી. ઈન્દ્ડો-

પેસિસિિ (AOIP) અન ેભારતના ઈન્દ્ડો-

પેસિસિિ મહાિાગર પહેલ (IPOI) માટે આસિયાન આઉટલુિ (IPOI) વર્ચચેની એિિતૂ્રતાના આધાર ેપ્રધાનમં

ત્રી અને આસિયાન નેતાઓએ પ્રાંતમા ંિાંસત, સસ્થરતા અને િમૃસિ માટે િહિાર પર ભારત-

આસિયાન િંયકુ્ત સનવેદનન ેસ્વીિારવાનુ ંસ્વાગત િયુું હતુ.ં 

િોસવડ19 અંગ ેપ્રધાનમતં્રીએ આ મહામારી િામ ેલડત આપવા માટે દેિમાં ભારત ેહાથ ધરલેા પ્રયાિોનો ઉ

લ્લેખ િયો હતો અન ેઆ મામલ ેઆસિયાનના દેિોની પહેલમાં પોતાના િહિારનો પુનરોર્ચચાર િયો હતો. મ્યા

નમાર માટે આસિયાનની માનવતાવાદી પહેલ માટે ભારત ે200,000 અમેસરિી ડોલરની સિંમતની િબીબી િ

હાયનું યોગદાન આપયંુ હતું અને આસિયાનના િોસવડ-

19 સરસ્પોન્દ્િ િંડમા ંએિ અબજ અમેસરિી ડોલરની િહાય િરી હતી. 

સિસઝિલ, સડસજટલ અન ેપ્રજાથી પ્રજાના વ્યાપિ જોડાણ માટે ભારત-

આસિયન િંપિતન ેવેગ આપવા માટે આગેવાનોએ પોતાના સવચારો પ્રગટ િયાત હતા. ભારત-

આસિયાન િાંસ્િૃસતિ જોડાણને વધ ુમજબતૂ બનાવવા માટે પ્રધાનમંત્રીએ આસિયાન િલ્ચર હેસરટેજ સલસ્ટની

 સ્થાપના િરવામા ંભારતના િહિારની જાહેરાત િરી હતી. વેપાર અન ેરોિાણ અંગ ેપ્રધાનમતં્રીએ િોસવડ બાદ

ના અથતતતં્રન ેિરીથી બઠંુે િરવા માટે પુરવઠા ચેઇનના વૈસવધ્યિરણ અને સસ્થસતસ્થાિતાના મહત્વને રખેાંસિત 

િયુું હતુ ંતથા આ મામલ ેભારત-આસિયાન એિટીએમાં િધુારાની જરૂસરયાત પર ભાર મૂિયો હતો. 

આસિયાનના આગેવાનોએ ખાિ િરીન ેિોસવડ-

19ની મહામારી દરસમયાન વેસક્િનનો પુરવઠો પૂરો પાડવામાં પ્રદેિમાં મહત્વપૂણત ભાગીદારી તરીિે ભારતની 

ભૂસમિાની પ્રિંિા િરી હતી. તેમણે આસિયાનન ેઇન્દ્ડો-

પેસિસિિમાં ભારતના િહિારન ેપણ આવિાયો હતો અન ેિંયુક્ત સનવેદન મારિત ેભારત-

આસિયાનના મહાન િહિાર અંગ ેઆતુરતા વ્યક્ત િરી હતી. 

મંત્રણામાં દસક્ષણ ચીની િમુર તથા ત્રાિવાદ િસહતના િામાન્દ્ય સહત અન ેસચંતાન ેલગતા પ્રાદેસિિ અન ેઆંત

રરાષ્ટ્ર ીય મુદ્દાઓન ેપણ આવરી લેવાયા હતા.ં બંન ેપક્ષોએ આતંરરાષ્ટ્ર ીય િાયદાઓ, ખાિ િરીન ેયુએનિીએલ

ઓએિના અનુપાલનના માધ્યમથી પ્રદેિમાં સનયમ આધાસરત િાિનન ેપ્રોત્િાહન આપવાના મહત્વની નોધં

 લીધી હતી. નેતાઓએ દસક્ષણ ચીની િમુરમા ંિાંસત, સસ્થરતા, િલામતી અન ેિુરક્ષાની જાળવણી અન ેતેન ે

પ્રોત્િાહન આપવાના મહત્વનો પુનરોર્ચચાર િરવા ઉપરાતં નેસવગેિન અન ેઓવરફ્લાઈટની સ્વતતં્રતા િુસન

સિત િરવાની પ્રસતબિતા વ્યક્ત િરી હતી. 



ભારત અન ેઆસિઆન મજબૂત, ઉંડંુ અન ેબહુસવધ િંબધંો ધરાવ ેછે અન ે18મી ઈસન્દ્ડયા-

આસિયાન િસમટે તેમના આ િંબધંોના સવસવધ પાિાંની િમીક્ષાની તિ ઉપલબ્ધ બનાવવા ઉપરાતં ઈસન્દ્ડયા-

આસિયાન સ્ટરે ટેજીિ ભાગીદારીના ભાસવન ેિવોર્ચચ સ્તર ેનવી સદિા પૂરી પાડી છે. 

 

નવી દિલ્હી 

ઓક્ટોબર 28, 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. 


