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ప్రధానమంత్రి సహాధ్య క్షతలో 18వ భారత-ఆసియాన్ శిఖరాప్ర సదస్సు  

అక్టోబర్ 28, 2021 

 

ఆసియాన్ కు ప్రస్తస్సతతం అధ్య క్ష స్త న నంలో ఉనన  బ్రూనై స్సల్తతన్ హాజీ హసనాల్ బోలి్క యా 

ఆహాా నం మేరకు ప్రధానమంత్రి స్తర ీనరంప్ద మోదీ గురువారం 18వ భారత-ఆసియాన్ శిఖ

రాప్ర సమావేశంలో పాలొ్గనాన రు. వరుు వల్ గా జిగిన ఈ శిఖరాప్ర సదస్సు లో ఆసియాన్ స

భ్య  దేశాల నాయకులు పాలొ్గనాన రు. 

భారత-ఆసియాన్ భారాా మయ ం 30వ వాికిోతు వ మైలురాయిని చేిన సందరభ ంగా 2022 

సంవతు రానిన  భారత-ఆసియాన్ సంవతు రంగా పాటంచనునన స్తటు నాయకులు ప్రక

టంచారు. భారతదేశం అనుసిస్సతనన  యాక్ట ు ఈస్టు పాలసీ, ఇండియా-రసిఫిక్ట విసతృత భార

ాా మయ  విజన్ రండింటలోనూ ఆసియాన్ కంప్దంగా ఉనన దని ప్రధానమంత్రి నొక్కి  

చెపాా రు. ఆసియాన్ ఇండో-రసిఫిక్ట దృకిో ణం (ఎఓఐపి), భారత ఇండో-రసిఫిక్ట సముప్ద 

చొరవ (ఐపిఓఐ) రండింట శస్తక్క తని మింత రటష్ఠం చేస్తత  ప్రాంతీయ శాంతి, స్ససినరత

,  స్ససంరనన తల కోసం సహకారం పేిట ూపందంచిన భారత-ఆసియాన్ ఉమమ డి ప్రక

టనను ప్రధానమంత్రి, ఆసియాన్ నాయకులు ఆహాా నించారు. 

ప్రాంతీయంగా కోవిడ్-19 మహమామ ిపై భారతదేశం ాగిస్సతనన  పోరాటానిన  ప్రధానమంత్రి 

ప్రత్యయ కంగా ప్రస్త త విస్తత  ఈ విష్యంలో ఆసియాన్ చొరవలకు మస్తదదతు అంద తామని పున

రుదా్ఘటంచారు. మయనామ ర్ లో ఆసియాన్ చేరస్తటున మానవతాపూరా క సహాయ కారయ ప్కమాల 

క్కంద వైదయ  సరఫరాల కోసం రండు లక్షల డాలస్తరుు, ఆసియాన్ కోవిడ్-19 రాా న్ు  ఫండ్ 

కు  10 లక్షల డాలస్తరుు భారతదేశం అందంచిందని ఆయన చెపాా రు.  

భారత-ఆసియాన్ దేశాల మధ్య  భౌతిక, డిజిటల్, ప్రజా అనుసంధానతను మింత 

విసతృతంగా విసతి ంచేందుకు రల అవకాశాలపై నాయకులు అభిప్రాయాలు తెల్కయ

చేస్సకునాన రు. భారత-ఆసియాన్ ాంసి ృతిక అనుసంధానత బలోపేతం చేయడానిక్క 

వీలుగా ఆసియాన్ ాంసి ృతిక వారసతా  జాబితా ూరకలా నకు భారతదేశం మస్తదదతు 

అందస్సతందని ప్రధానమంత్రి ప్రకటంచారు. వాణిజయ ం, పెటుబడుల కోణానిన  రిరల్కస్తత 

కోవిడ్ అనంతర ఆి నక ికవరీలో సరఫరా వయ వస్తసనల విసతరణ, రటష్ఠతకు ప్రాధానయ ం ఉనన

దంటూ ఈ దశగా  భారత-ఆసియాన్ ఎఫ్ టఏను పునర్ నవీకించవలసి ఉనన దని ప్రధాన

మంత్రి చెపాా రు. 

ప్రాంతీయంగా విశా సనీయ భారాా మిగాను, ప్రత్యయ క్కంచి ప్రస్తస్సతత కోవిడ్-19 మహమామ ి 

కాలంలో వాయ క్కు న్ సరఫరాల దా్ఘ రా అందస్సతనన  భారతదేశం పోషిస్సతనన  పాప్తను, సహ

కారానిన  ఆసియాన్ నాయకులు ప్రశంసించారు. అల్తగే ఇండో-రసిఫిక్ట సహకార భార

ాా మయ ంలో ఆసియాన్ కంప్ద స్త న నంగా నిలవడానిక్క భారతదేశం అందస్సతనన  మస్తదదతును 

వారు ఆహాా నించారు. ఉమమ డి ప్రకటన దా్ఘ రా భారత-ఆసియాన్ సహకారం మింత విసత

ించుకోవడానిక్క తాము ఎదురు చూస్సతనన స్తటు తెల్కపారు. 



దక్షిణ చైనా ారరం, ఉప్రవాదం సహా అందికీ ఆసస్తక్క త, ఆందోళన రల ప్రాంతీయ, అంత

స్తరాతీతీయ సమసయ లపై కూడా నాయకులు చిు ంచారు. అంతస్తరాతీతీయ చస్తటాులు ప్రత్యయ క్కంచి 

యుఎన్ సిఎల్ఓఎస్ట రిధిలో అంతస్తరాతీతీయ చస్తటాు లకు కస్తటుబడుతూ నిబంధ్నల ఆధాిత 

వయ వస్తసనను ప్ోతు హంచవలసిన ప్రాధానయ తను నాయకులు గుితంచారు. దక్షిణ చైనా స

ముప్దంలో శాంతి, స్ససినరత, భ్ప్దత, సెకూయ ిటీ నిరా హణ, ప్ోతాు హం ప్రాధానయ తను 

నాయకులు పునరుదా్ఘటస్తత  ారర జల్తలోు  నౌకల రవాణాకు, సముప్ద జల్తల మీదుగా రరన

తలంలో విమానాల రాకపోకలకు సా్త చఛ  ఉండాలని అభిప్రాయరస్తడార రు.  

భారత, ఆసియాన్ దేశాల మధ్య  లోతైన, బలీయమైన, బహుముఖీన 

సంబంధాలునాన యంటూ ఇందుకు సంబంధించిన రలు అంశాలను అతుయ నన త 

స్త న యిలోసమీక్షించి, భారత-ఆసియాన్ వ్యయ హాతమ క భారాా మాయ నిక్క కొతత దశ క

లా్క ంచేందుకు 18వ భారత-ఆసియాన్ శిఖరాప్ర సదస్సు  చకి ని అవకాశంగా నిలుస్సతందని 

వారు అభిప్రాయరస్తడార రు. 

 

న్యూఢిల్లీ 
అక్టోబర్ 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. 

 


