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பிரதமர் மமோடி தலைலமயிை் 18-வது ஆசியோன்-

இந்தியோ உசச்ி மோநோடு 
அக்ட ோபர்  28, 2021 

ஆசியான் எனப்படும் தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளின் கூட்டமமப்பின் 

ெமைவர ்புருனன சுை்ொன் ஹாஜி ஹசனை் னபாை்கியாவின் அமழப்மப 

ஏற்று  பிரெமர ் திரு. நனரந்திர னமாடி  18-வது ஆசியான்-இந்தியா உசச்ி 

மாநாட்டிை் பங்னகற்றார.் காத ாலி மூைம் நமடதபற்ற இந்ெ 

உசச்ிமாட்டிை் ஆசியான் நாடுகமளச ் னசரந்்ெ ெமைவரக்ள் கைந்து 

தகாள்கின்றனர.் 

2022-ஆம் ஆ ்டு, ஆசியான்–இந்தியா நாடுகளிமடனயயான 

உறவுகளின் 30-ஆம் ஆ ்மடக் குறிக்கிறது. இெனாை் இந்ெ ஆ ்மட 

இந்தியா-ஆசியான் நட்பு ஆ ்டாக ஆசியான் ெமைவரக்ள் 

குறிப்பிடுகின்றனர.் இந்தியாவின் கிழக்கு னநாக்கிய தகாள்மகக்கு 

ஆசியான் கூட்டமமப்பு ஆற்றி வரும் பங்களிப்மப பிரெமர ்

னமாடி னகாடிடட்ுக் காட்டினார.் னமலும், இந்னொ – பசிபிக் 

பிராந்தியெ்தின் னமம்பாடட்ுக்கும் அக்கூட்டமமப்பு உெவியாக உள்ளது 

என்று அவர ் தெரிவிெ்துள்ளார.் இந்ெ பிராந்தியெ்திை் 

அமமதி, நிமைெ்ென்மம மற்றும் தசழுமமமய உ ்டாக்குவெற்கான 

இந்தியா-ஆசியான் கூடட்ு அறிக்மகமய பிரெமர ் னமாடியும் ஆசியான் 

ெமைவரக்ளும் வரனவற்றனர.் 

  

தகாவிட-்19 எதிரத்காள்வெற்கான பிராந்தியெ்திை் இந்தியா ஆற்றியுள்ள 

பங்களிப்பு குறிெ்தும் ஆசியான் முயற்சிகளுக்கு இந்தியா அளிெ்ெ 

ஆெரவு குறிெ்தும் பிரெமர ் கூறினார.் மியான்மருக்கான ஆசியானின் 

மனிொபிமான திட்டெ்திற்கு,  200,000 அதமரிக்க டாைர ் மதிப்பிைான 

மருெ்துவப் தபாருடக்மள இந்தியா வழங்கியுள்ளது. 

அனெனபாை், ஆசியான் தகாவிட் -19 நிவார  நிதிக்கு இந்தியா 1 

மிை்லியன் அதமரிக்க டாைர ்வழங்கியுள்ளது. 

னநரடியான முமற, டிஜிட்டை் முமற மற்றும் மக்களுக்கு இமடனயயான 

உறவுகமள வலுப்படுெ்துவதிை் இந்தியா-ஆசியான் பங்கு குறிெ்து 

ெமைவரக்ள் கருெ்துகமள பரிமாறிக் தகா ்டனர.் இந்தியா-ஆசியான் 

கைாசச்ார இம ப்மப னமலும் வலுப்படுெ்ெ, ஆசியான் கைாசச்ார 

பாரம்பரியப் பட்டியமை நிறுவுவெற்கு இந்தியாவின் ஆெரமவ பிரெமர ்

அறிவிெ்ொர.் வரெ்்ெகம் மற்றும் முெலீட்டிை், தகாவிடட்ுக்கு பிந்மெய 



தபாருளாொர மீட்சிக்கு விநினயாகச ்சங்கிலிகளின் மீள்ென்மம மற்றும் 

அெமன பை்வமகப்படுெ்ெலின் முக்கியெ்துவெ்மெ பிரெமர ் னமாடி 

னகாடிடட்ுக்காட்டினார.் இது தொடரப்ாக, இந்தியா-ஆசியான் ெமடயற்ற 

வரெ்்ெகப் பகுதிமயச ்சீரமமக்க னவ ்டிய அவசியெ்மெ குறிெ்தும் அவர ்

எடுெ்துமரெெ்ார.் 

பிராந்தியெ்திை் இந்தியா அளிெ்துள்ள பங்கு, குறிப்பாக ெற்னபாமெய 

தகாவிட-்19 தொற்று காைெ்திை் ெடுப்பூசி விநினயாகம் மூைம் இந்தியா 

அளிெ்துள்ள பங்மக ஆசியான் ெமைவரக்ள் பாராட்டினர.் இந்னொ – 

பசிபிக் பிராந்தியெ்திை் ஆசியான் பங்களிப்பு இந்தியாவின் ஆெரமவயும் 

ெமைவரக்ள் வரனவற்றனர.் அனெனபாை், கூட்டறிக்மக மூைம் இந்ெ 

பிராந்தியெ்திை் இந்தியா-ஆசியான் ஒெ்துமழப்மப அதிக அளவிை் 

எதிரப்ாரப்்பொக கூறினார.் 

தென் சீனக் கடை் மற்றும் பயங்கரவாெம் உள்ளிட்ட தபாதுவான நைன்கள் 

மற்றும் அக்கமற தகா ்ட பிராந்திய மற்றும் சரவ்னெசப் பிரசச்மனகள் 

குறிெ்தும் விவாெங்கள் நமடதபற்றன. சரவ்னெச 

சட்டெ்மெ, குறிப்பாக UNCLOS எனப்படும் கடை் சட்டம் பற்றிய ஐக்கிய 

நாடுகளின் உடன்படிக்மகமய கமடபிடிப்பது உட்பட, பிராந்தியெ்திை் 

விதிகள் அடிப்பமடயிைான ஒழுங்மக னமம்படுெ்துவென் 

முக்கியெ்துவெ்மெ இரு ெரப்பினரும் விவாதிெ்ெனர.் தென் சீனக் கடலிை் 

அமமதி, நிமைெ்ென்மம, பாதுகாப்பு னபணுெை்-ஊக்குவிெ்ெை் 

ஆகியவற்றின் முக்கியெ்துவெ்மெயும், மற்றும் வழிதசலுெ்ெை் மற்றும் 

அதிக விமானப் பய ங்களின் சுெந்திரெ்மெ உறுதி தசய்வென் 

முக்கியெ்துவெ்மெ ெமைவரக்ள் உறுதிப்படுெ்தினர.் 

ஆசியான் நாடுகளுக்கும், இந்தியாவுக்கும் இமடனயயான உறவானது 

ஆழமான, வலுவான மற்றும் பன்முகெ்ென்மம தகா ்டது. 18வது 

இந்தியா-ஆசியான் உசச்ி மாநாடு இந்ெ உறவின் பை்னவறு அம்சங்கமள 

மறுபரிசீைமன தசய்வெற்கான வாய்ப்மப வழங்கியது 

 

நியூ ட ல்லி  

அக்ட ோபர்  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. 

 


