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ബ്ബൂണെ സുൽത്തോന ണെ ക്ഷെബ്രകോരം 2021 ഒക ്ടോബർ 28-ന  നടക്കുന്ന 18-ാോമത  

ആസിയോൻ-ഇന്ത്യ ഉച്ച്കോടിയിൽ ബ്രധോനമബ്ന്ത്ി ബ്രീ ന്രബ്ര ്മോദി രണെടുക്കും. 

ഉച്ച്കോടിയിൽ ആസിയോൻ രോജ്യങ്ങളിണെ രോഷ് ബ്ടത്തെവൻമോരും 

,  ഗവണെന െ   തെവന്മോരും   രണെടുക്കും. 

18-ാോമത  ആസിയോൻ-ഇന്ത്യ ഉച്ച്കോടി,  ആസിയോൻ-ഇന്ത്യ തബ്ന്ത്രരമോയ 

രെോളിത്തത്തിന ണെ സ്ഥിതി  അവ്െോകനം ണെയ്യുകയും ്കോവിഡ  -19, 

ആ്രോഗയം, വയോരോരം, വോെിജ്യം, കെക റിവിറി, വിദയോഭ്യോസം ,  സംസ്കോരം 

എന്നിവയുൾണെണടയുള്ള ബ്രധോന ്മഖെകളിൽ കകവരിച്ച രു്രോഗതി 

വിെയിരുത്തുകയും ണെയ്യും. രകർച്ചവയോധിക്ക  ്രഷ്മുള്ള സോമ്പത്തിക 

വീണെടുക്കൽ ഉൾണെണടയുള്ള ബ്രധോന ബ്രോ്ദരിക അന്ത്ർ്ദരീയ 

സംഭ്വവികോസങ്ങളും െർച്ച ണെയ്യണെടും. ആസിയോൻ-ഇന്ത്യ ഉച്ച്കോടികൾ വർഷ്ം 

്തോെും നടക്കുകയും ഇന്ത്യയ ക്കും ആസിയോനും ഉയർന്ന തെത്തിൽ ഇടരഴകോൻ 

അവസരം നൽകുകയും ണെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷ്ം നവംബെിൽ നടന്ന 

രതി്നഴോമത  ആസിയോൻ-ഇന്ത്യ ഉച്ച്കോടിയിൽ ബ്രധോനമബ്ന്ത്ി രണെടുത്തു. 18-

ാോമത  ആസിയോൻ-ഇന്ത്യ ഉച്ച്കോടി അ്േഹം രണെടുക്കുന്ന ഒമ്പതോമണത്ത 

ആസിയോൻ-ഇന്ത്യ ഉച്ച്കോടിയോെ . 

18-ാോമത  ആസിയോൻ-ഇന്ത്യ ഉച്ച്കോടി , ആസിയോൻ-ഇന്ത്യ തബ്ന്ത്രരമോയ 

രെോളിത്തത്തിന ണെ അവസ്ഥ അവ്െോകനം ണെയ്യുകയും ്കോവിഡ  -19, 

ആ്രോഗയം, വയോരോരം, വോെിജ്യം, കെക റിവിറി, വിദയോഭ്യോസം & സംസ്കോരം 

എന്നിവയുൾണെണടയുള്ള ബ്രധോന ്മഖെകളിൽ കകവരിച്ച രു്രോഗതി 

വിെയിരുത്തുകയും ണെയ്യും. രകർച്ചവയോധിക്ക  ്രഷ്മുള്ള സോമ്പത്തിക 

വീണെടുക്കൽ ഉൾണെണടയുള്ള ബ്രധോന ബ്രോ്ദരിക അന്ത്ർ്ദരീയ 

സംഭ്വവികോസങ്ങളും െർച്ച ണെയ്യണെടും. ആസിയോൻ-ഇന്ത്യ ഉച്ച്കോടികൾ വർഷ്ം 

്തോെും നടക്കുകയും ഇന്ത്യയ ക്കും ആസിയോനും ഉയർന്ന തെത്തിൽ ഇടരഴകോൻ 

അവസരം നൽകുകയും ണെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷ്ം നവംബെിൽ നടന്ന 

രതി്നഴോമത  ആസിയോൻ-ഇന്ത്യ ഉച്ച്കോടിയിൽ ബ്രധോനമബ്ന്ത്ി രണെടുത്തു. 18-

ാോമത  ആസിയോൻ-ഇന്ത്യ ഉച്ച്കോടി അ്േഹം രണെടുക്കുന്ന ഒമ്പതോമണത്ത 

ആസിയോൻ-ഇന്ത്യ ഉച്ച്കോടിയോെ . 

രെിട്ട ഭ്ൂമിരോസ ബ്തരരവും െരിബ്തരരവും നോഗരികവുമോയ ബന്ധങ്ങളുണട 

രക്തമോയ അടിത്തെയിെോെ  ആസിയോൻ-ഇന്ത്യ തബ്ന്ത്രരമോയ രെോളിത്തം 

നിെണകോള്ളുന്നത . ആസിയോൻ നമ്മുണട  ആക റ  ഈസ്റ്റ  ്രോളിസിയുണട ്കബ്രമോെ , 

ഇ്ന്ത്ോ-രസഫിക്കിന ണെ വിരോെമോയ കോഴ്ചെോട . 2022 ആസിയോൻ-ഇന്ത്യ 

ബന്ധത്തിന ണെ 30 വർഷ്ങ്ങൾ അടയോളണെടുത്തും. ഒരു ഉച്ച്കോടി, മബ്ന്ത്ിതെ 



്യോഗങ്ങൾ, മുതിർന്ന ഉ്ദയോഗസ്ഥരുണട ്യോഗങ്ങൾ എന്നിവയുൾണെണട 

ഇന്ത്യയ ക്കും ആസിയോനും രതിവോയി കൂടിക്കോഴ്ച നടത്തുന്ന നിരവധി സംഭ്ോഷ്െ 

സംവിധോനങ്ങളുെ . 2021 ഓഗസ്റ്റിൽ നടന്ന ആസിയോൻ-ഇന്ത്യ വി്ദരകോരയ 

മബ്ന്ത്ിമോരുണട ്യോഗത്തിെും ഇഎഎസ  വി്ദരകോരയ മബ്ന്ത്ിമോരുണട ്യോഗത്തിെും 

വി്ദരകോരയ മബ്ന്ത്ി ്ഡോ. എസ . ജ്യരെർ രണെടുത്തു. വോെിജ്യ വയവസോയ 

സഹമബ്ന്ത്ി ബ്രീമതി അനുബ്രിയ ര്ട്ടൽ 2021 ണസര റംബെിൽ നടന്ന ആസിയോൻ 

സോമ്പത്തിക മബ്ന്ത്ിമോർ + ഇന്ത്യ കൺസൾ്ട്ടഷ്നുകളിൽ  രണെടുത്തു, അവിണട 

സോമ്പത്തിക സഹകരെം രക്തിണെടുത്തോനുള്ള തങ്ങളുണട ബ്രതിബദ്ധത 

മബ്ന്ത്ിമോർ വീെും ഉെെിച്ചു. 

2021 ഒക ്ടോബർ 27-ന  നടക്കുന്ന 16-ാോമത  കിഴക്കൻ ഏഷ്യ ഉച്ച്കോടിയിെും 

ബ്രധോനമബ്ന്ത്ി രണെടുക്കും. ഇ്ന്ത്ോ-രസഫിക്കിണെ ബ്രമുഖ ്നതോക്കൾ നയിക്കുന്ന 

്ഫോെമോെ  ഈസ്റ്റ  ഏഷ്യ ഉച്ച്കോടി. 2005 -ൽ ആരംഭ്ിച്ചതുമുതൽ, കിഴക്കൻ 

ഏഷ്യയുണട തബ്ന്ത്രരവും ഭ്ൗമരോഷ് ബ്ടീയരരവുമോയ രരിെോമത്തിൽ ഇത  ഒരു 

ബ്രധോന രെ  വഹിച്ചിട്ടുെ . 10 ആസിയോൻ അംഗരോജ്യങ്ങണള കൂടോണത, കിഴക്കൻ 

ഏഷ്യ ഉച്ച്കോടിയിൽ ഇന്ത്യ, കെന, ജ്െോൻ, െിെബ്ലിക  ഓഫ  ണകോെിയ, ഓസ 

്ബ്ടെിയ, നയൂസിെോൻഡ , അ്മരിക്ക, െഷ്യ  

 എന്നീ  രോജ്യങ്ങളും ഉൾണെടുന്നു. 

കിഴക്കൻ ഏഷ്യ ഉച്ച്കോടിയുണട സ്ഥോരക അംഗണമന്ന നിെയിൽ, കിഴക്കൻ ഏഷ്യ 

ഉച്ച്കോടി രക്തിണെടുത്തോനും സമകോെിക ണവല്ലുവിളികൾ ്നരിടുന്നതിന  

കൂടുതൽ ഫെബ്രദമോക്കോനും ഇന്ത്യ ബ്രതിജ്ഞോബദ്ധമോെ . ആസിയോൻ ഔട്ട െുക്ക  

ഓൺ ഇൻ്ഡോ-രസഫിക  (എഒഐരി), ഇ്ന്ത്ോ-രസഫിക  ഓഷ്യൻസ  ഇനി്ഷ്യറീവ  

(ഐരിഒഐ) എന്നിവയ ക്കിടയിെുള്ള സം്യോജ്നത്തിന ണെ അടിസ്ഥോനത്തിൽ 

ഇൻ്ഡോ-രസഫിക്കിൽ ബ്രോ്യോഗിക സഹകരെം വർദ്ധിെിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു 

ബ്രധോന ്വദി കൂടിയോെിത . രതിനോെോമത  കിഴക്കൻ ഏഷ്യ ഉച്ച്കോടിയിൽ, 

്നതോക്കൾ ്മഖെോ , അന്ത്ർ്ദരീയ തോൽെരയങ്ങളും സമുബ്ദ സുരക്ഷ, ഭ്ീകരവോദം, 

്കോവിഡ  -19 സഹകരെം എന്നിവയുൾണെണടയുള്ള വിഷ്യങ്ങളും  െർച്ച ണെയ്യും. 

കൂടോണത  ഇന്ത്യ രിന്ത്ുെയ ക്കുന്ന  മോനസികോ്രോഗയം, ടൂെിസത്തിെൂണടയുള്ള 

സോമ്പത്തിക വീണെടുക്കൽ,  ഹരിത വീണെടുെ  എന്നിവണയക്കുെിച്ചുള്ള 

ബ്രഖയോരനങ്ങളും ്നതോക്കൾ അംഗീകരിക്കുണമന്ന   ബ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 

 

നയൂഡെ  ഹി 

ഒക ്ടോബർ 25, 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. 


