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18-ാ മത് ഇന്ത്യ-ആസിയ ൻ ഉച്ചക  ടിയിൽ 

പ്രധ നമപ്ന്ത്ി സഹ അധയക്ഷത വഹിച്ചു 
ഒക്ടോബർ 28, 2021 

 

ആസിയ ന്റെ  നിലവിറല  റെയർമ ന യ പ്രൂറെ സുൽത്ത ൻ ഹ ജി ഹസ്സനൽ 

കര ൾ ിയയുറട ക്ഷെപ്ര  രം  പ്രധ നമപ്ന്ത്ി പ്രീ നകരപ്ര കമ ദി ഇന്ന ് 18-ാ മത ്

ഇന്ത്യ-ആസിയ ൻ ഉച്ചക  ടിയിൽ രറെടുത്തു.  റവർെവല യി 

നടന്ന  ഉച്ചക  ടി  ആസിയ ൻ അംഗര ജയങ്ങളിറല  കനത ക്കളുറട 

രെ ളിത്തകത്ത റടയ െ ് നടന്നത.് 

ഇന്ത്യ-ആസിയ ൻ രെ ളിത്തത്തിന്റെ 30-ാ ാം വ ർഷി ത്തിന്റെ ന ഴി ക്കല്ല ്

ഉയർത്തിക്ക ട്ടി കനത ക്കൾ 2022-റന ഇന്ത്യ-ആസിയ ൻ സൗഹൃദ വർഷമ യി 

പ്രഖ്യ രിച്ചു. ഇന്ത്യയുറട ആക്ട ് ഈസ്്റ്റ കര ളിസിയിലും വിര ലമ യ ഇകന്ത് -

രസഫി  ് വീക്ഷെത്തിന യുള്ള ഇന്ത്യയുറട ദർരനത്തിലും ആസിയ ൻ 

ക പ്രീ ൃതമ റെന്ന ്പ്രധ നമപ്ന്ത്ി അടിവരയിട്ടു. ആസിയ ൻ ഔട്ടല്ുക്്ക കഫ ർ ദി 

ഇൻക  -രസഫി  ് (എഒഐരി), ഇന്ത്യയുറട ഇകന്ത് -രസഫി  ് ഓഷയൻസ് 

ഇനികഷയറ്റീവ ് (ഐരിഒഐ) എന്നിവയക്്കിടയിലുള്ള സമനവയത്തിന്റെ 

അടിസ്ഥ നത്തിൽ,  കമഖ്ലയിറല  സമ ധ നത്തിനും സ്ഥിരതയ്ക്കും സമൃദ്ധിക്കും 

കവണ്ടിയുള്ള സഹ രെറത്തക്കുെിച്ചുള്ള ഇന്ത്യ-ആസിയ ൻ സംയുക്ത പ്രസ്ത വന 

അംഗീ രിച്ചതിറന പ്രധ നമപ്ന്ത്ിയും ആസിയ ൻ കനത ക്കളും സവ ഗതം റെയ്തു.  

കമഖ്ലയിറല  ക  വി  ് -19  ര ർച്ചവയ ധിറക്കതിര യ കര ര ട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയുറട 

പ്രമങ്ങൾ പ്രധ നമപ്ന്ത്ി ഉയർത്തിക്ക ട്ടു യും ഇക്ക രയത്തിൽ ആസിയ ൻ 

സംരംഭങ്ങൾക്കുള്ള രിന്ത്ുെ ആവർത്തിച്ച ്രെയു യും റെയ്തു. മയ ൻമെിന യുള്ള 

ആസിയ ൻ മ നുഷി  സംരംഭത്തിന് 200,000 ക  ളർ മൂലയമുള്ള റമ ിക്കൽ 

സപ്ലൈ ളും ആസിയ ൻ ക  വി  ് -19 പ്രതി രെ നിധിയികലക്്ക 1 മിലയൺ 

യുഎസ് ക  ളെും ഇന്ത്യ സംഭ വന റെയ്തിട്ടുണ്്ട. 

ഇന്ത്യ-ആസിയ ൻ  െ ്റ്റിവിറ്റി ഭൗതി ,  ിജിറ്റൽ  തലങ്ങളിലും , ജനങ്ങൾ 

തമ്മിലും വർധിപ്പിക്കുന്നതിറന  ുെിച്ചുള്ള   വീക്ഷെങ്ങൾ കനത ക്കൾ  പ്ല മ െി. 

ഇന്ത്യ-ആസിയ ൻ സ ംസ്ക രി  രന്ധം  ൂടുതൽ രക്തിറപ്പടുത്തുന്നതിന യി, 

ആസിയ ൻ സ ംസ്ക രി  പ്ലരതൃ  രട്ടി  സ്ഥ രിക്കുന്നതിനുള്ള ഇന്ത്യയുറട 

രിന്ത്ുെ പ്രധ നമപ്ന്ത്ി പ്രഖ്യ രിച്ചു. വയ ര രത്തിലും നികക്ഷരത്തിലും, 

ക  വി ിന് കരഷമുള്ള സ മ്പത്തി  വീറണ്ടടുക്കലിന യി വിതരെ 

രൃംഖ്ല ളുറട പ്ലവവിധയവൽക്കരെത്തിന്റെയും പ്രതികര ധകരഷിയുറടയും 

പ്ര ധ നയവും ഇക്ക രയത്തിൽ ഇന്ത്യ-ആസിയ ൻ  സവതപ്ന്ത് 

വയ ര ര   ര ർ   നവീ രികക്കണ്ടതിന്റെ ആവരയ തയും അകേഹം എടുത്തു 

രെഞ്ഞു.  

വ  സ്ിൻ വിതരെത്തിറന പ്പം നിലവിറല ക  വി  ്-19 മഹ മ രി  സമയത്ത ്ഈ 

കമഖ്ലയിൽ വിരവസനീയമ യ രെ ളിറയന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യയുറട രെിറന 



ആസിയ ൻ കനത ക്കൾ അഭിനരിച്ചു. ഇൻക  -രസഫിക്കിറല ആസിയ ൻ 

ക പ്രീ രെത്തിനുള്ള ഇന്ത്യയുറട രിന്ത്ുെറയ അവർ സവ ഗതം 

റെയ്തു.   കമഖ്ലയിൽ  ൂടുതൽ ഇന്ത്യ-ആസിയ ൻ സഹ രെം 

പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത യി  സംയുക്ത പ്രസ്ത വനയിലൂറട കനത ക്കൾ   രെഞ്ഞു.  

ദക്ഷിെ പ്ലെന   ടലും ഭീ രവ ദവും ഉൾറപ്പറടയുള്ള റര തുത ൽപ്പരയവും 

ആരെയുമുള്ള പ്ര കദരി , അന്ത്ർകദരീയ വിഷയങ്ങളും െർച്ചയിൽ 

ഉൾറപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട.് അന്ത് ര ഷ്പ്ട നിയമങ്ങൾ, പ്രകതയ ിച്ച ് സമുപ്ദ നിയമങ്ങൾ 

സംരന്ധിച്ച   ഐ യ ര ഷ്പ്ട  ൺറവൻഷൻ  എന്നിവ ര ലിക്കുന്നത ് ഉൾറപ്പറട 

കമഖ്ലയിൽ നിയമങ്ങൾ അടിസ്ഥ നമ ക്കിയുള്ള ഒരു പ് മം 

കപ്ര ത്സ ഹിപ്പികക്കണ്ടതിന്റെ പ്ര ധ നയം ഇരുരക്ഷവും െൂണ്ടിക്ക ട്ടി. ദക്ഷിെ 

പ്ലെന   ടലിൽ സമ ധ നം, സ്ഥിരത, സുരക്ഷ, സുരക്ഷ എന്നിവ 

നിലനിർത്തുന്നതിനും കപ്ര ത്സ ഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ന വികഗഷൻ സവ തപ്ന്ത്യവും 

ര ജയങ്ങളുറട മു ളിലൂറടയുള്ള  വിമ നയ പ്ത ഉെപ്പ കക്കണ്ടതിന്റെ 

പ്ര ധ നയവും  കനത ക്കൾ എടുത്തു ്രെഞ്ഞു.  

ഇന്ത്യയും ആസിയ നും ആഴകമെിയതും രക്തവും രഹുമുഖ്വുമ യ രന്ധം 

രെിടുന്നു, 18-ാ മത ് ഇന്ത്യ-ആസിയ ൻ ഉച്ചക  ടി ഈ രന്ധത്തിന്റെ വിവിധ 

വരങ്ങൾ അവകല  നം റെയ്യ നും ഇന്ത്യ-ആസിയ ൻ തപ്ന്ത്രരമ യ 

രെ ളിത്തത്തിന്റെ ഭ വിയികലക്ക ് ഉയർന്ന തലത്തിൽ ദിര കര ധം നൽ  നും 

അവസരറമ രുക്കി. 
  

 

നയൂ  ൽഹി  

ഒ ്കട രർ 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. 

 


