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17 മത് ആസിയാൻ ഇന്ത്യ ഉച്ചക ാടി പ്രധാനമപ്ന്ത്ി അഭിസംക ാധന ചെയ്തു 
നവം ർ 12, 2020 

 
വിയറ്റനാം പ്രധാനമപ്ന്ത്ിയും ആസിയാന്ചെ നിലവിചല അധയക്ഷനുമായ പ്രീ.നയൂകേൻ 

ഷാൻ ഫൂക്കിന്ചെ ക്ഷണത്തിൽ പ്രധാനമപ്ന്ത്ി പ്രീ നകേപ്ര കമാഡി ഇന്നറ 17 മത് ഇന്ത്യ 
ആസിയാൻ  ഉച്ചക ാടിയിൽ രചെടുത്തു. വിർെവൽ കഫാർമാറ്ിൽ നടന്ന ഉച്ചക ാടിയിൽ 

ആസിയാനിചല രത്തറ  അംേോജ്യങ്ങളിചലയും കനതാക്കൾ രചെടുത്തു.  
 

ഉച്ചക ാടിയിൽ സംസാേിക്കുകപാൾ, ഇന്ത്യയുചട ആക്റ്റ്റ ഈസ്റ്ററ കരാളിസിയിചല 

ആസിയാൻ ക പ്രീ ൃത നയചത്തക്കുെിച്ചറ പ്രധാനമന്ത്ി അടിവേയിട്ടു 
രെഞ്ഞു.ച ട്ടുെപ്പുള്ളതും പ്രതി േണാത്മ വും സമൃദ്ധവുമായ ആസിയാൻ ഇന്ത്യയുചട 
ഇകന്ത്ാ രസഫിക്റ് ദർരനത്തിന്ചെ പ്രധാന ഘട മാണ് എന്നും ഇത് എലലാ കമഖല ളിലും 
വളർച്ചയും സുേക്ഷയുചമന്ന (SAGAR)  ാഴ്െപ്പാടിന് സംഭാവന നല് ുന്നുന്നതാചണന്നും 
അകേഹം രെഞ്ഞു. സവതപ്ന്ത്വും സുതാേയവും സമപ്േവും നിയമാധിഷ്ഠിതവുമായ ഇകന്ത്ാ 
രസഫിക്റ് പ്രവിരയ ഉെപ്പാക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യയുചട ഓഷയൻസ് ഇനികഷയറ്ീവ് ഇകന്ത്ാ 
രസഫിക്കിനായുള്ള ആസിയാൻ ദർരനം എന്നിവയിചല ഐ യം വർധിപ്പികക്കണ്ടതിന്ചെ 

ആവരയ തയും അകേഹം െൂണ്ടി ാണിച്ചു.ഇകന്ത്ാ രസഫിക്റ് ഓഷയൻ 

ഇനികഷയറ്ീവിന്ചെ (IPOI)വിവിധ കമഖല ളുമായി സഹ േിക്കുന്നതിനും അകേഹം 
ആസിയാൻ ോജ്യങ്ങചള ക്ഷണിച്ചു. 
 

ക ാവിഡ് -19 ന്ചെ രശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യയുചട പ്രതി േണവും അന്ത്ർകദരീയ 

സമൂഹങ്ങൾക്കറ വിരാലമായ കതാതിൽ നൽ ിയ രിന്ത്ുണയും അകേഹം എടുത്തു 
രെഞ്ഞു  ൂടാചത ര ർച്ചവയാധിചക്കതിചേ ചരാേുതുന്നതിനുള്ള ആസിയാന്ചെ പ്രമങ്ങചള 

സവാേതം ചെയ്യു യും ചെയ്തു.ക ാവിഡ് -19  ചന തുടർന്നുള്ള ആസിയാൻ പ്രതി േണ 

ഫണ്ടികലക്കറ 1 മിലയൺ യു എസ് കഡാളെിന്ചെ സംഭാവനയും അകേഹം പ്രഖയാരിച്ചു.  
 

ആസിയാൻ ഇന്ത്യ എന്നിവ തമ്മിലുള്ള ഭൗതി വും ഡിജ്ിറ്ലുമായ  ണക്റ്ടിവിറ്ിയുചട 
പ്രാധാനയവും അകേഹം സൂെിപ്പിച്ചു  ൂടാചത ആസിയാൻ  ണക്റ്ടിവിറ്ിചയ 

രിന്ത്ുണയ്ക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യയുചട 1  ിലയൺ യു എസ് കഡാളർ ലലൻ ഓഫ് ചപ് ഡിറ്റ 
സംഭവനയ്ക്കായുള്ള വാഗ്ദാനവും അകേഹം ആവർത്തിച്ചു. വാണിജ്യ നികക്ഷരങ്ങളിൽ 

ആവരയമായ ലവവിധയചത്തക്കുെിച്ചും  ൂടാചത ക ാവിഡിന് കരഷമുള്ള വിതേണ 

രൃംഖലയുചട രുനഃസ്ഥാരനത്തിന്ചെ പ്രാധാനയചത്തക്കുെിച്ചും അകേഹം രോമർരിച്ചു   
 

  



പ്രവിരയയിൽ സമാധാനവും സ്ഥിേതയും പ്രെേിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഇന്ത്യയുചട 
സംഭാവന ചള ആസിയാൻ കനതാക്കൾ അംേീ േിച്ചു  ൂടാചത ഇന്ത്യയുചട ആസിയാൻ 

ക പ്രീ ൃത രിന്ത്ുണചയ സവാേതം ചെയ്യു യും ചെയ്തു. 2021 -25   ാലഘട്ടത്തികലക്കറ  
രുതിയ ഇന്ത്യ -ആസിയാൻ പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ സവീ േിക്കുന്നതിനായും സവാേതം 
ചെയ്തു. 
 

ചതക്കൻ ലെനീസ്  ടൽ, തീപ്വവാദം എന്നിവ ഉൾപ്പചട ചരാതുവായി താല്രേയവും 
ആരെയുമുണർത്തുന്ന പ്രാകദരി വും അന്ത്ർകദരീയവുമായ പ്രശ്നങ്ങൾ െർച്ച ളിൽ 

ഉൾചപ്പടുത്തിയിേുന്നു.UNCLOS  ഉൾചപ്പചടയുള്ള അന്ത്ർകദരീയ നയങ്ങചള 

മുെുച രിടിച്ചുച ാണ്ടറ നിയമാധിഷ്ഠിതമായ ഭേണം പ്രവിരയ ളിൽ 

പ്രെേിപ്പികക്കണ്ടതിന്ചെ പ്രഹനം ഇട്ടു വിഭാേങ്ങളും നിേീക്ഷിച്ചു. ചതക്കൻ സഹനീസ് 

 ടലിൽ നാവി  പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കറ സവാതപ്ന്ത്യം അനുവദിക്കുന്നതിന്  സമാധാനം, 
സ്ഥിേത, സുേക്ഷാ, സംേക്ഷണം എന്നിവ പ്രെേിപ്പിക്കു യും നിലയത്തു യും 
ചെകയ്യണ്ടതിന്ചെ പ്രാധാനയവും കനതാക്കൾ ആവർത്തിച്ചുെപ്പിച്ചു. 
 
നയൂ ഡൽഹി  
12 നവം ർ,2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


