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ఆసియాన్-భారత్ 17వ సద్సస్సులో ప్రధాన మంత్రి ప్రసంగం 
నవంబర్ 12, 2020 
 

ఆసియాన్ ప్రస్తుత సారథి, వియత్నాం ప్రధాన మంత్రి గౌరవనీయ నిగుయెన్ 

సువాన్ ఫూస్ ఆహ్వానం మేరకు ఆసియాన్-భారత్ 17వ సదస్సులో ప్రధాన 

మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ నేడు పాల్గొన్నారు. మొత్తం 10 ఆసియాన్ 

సభ్య దేశాలు పాల్గొన్న ఈ సదస్సును వర్చువల్ పద్ధతిలో నిర్వహించారు. 
 
సదస్సులో ప్రధాన మంత్రి మాట్లాడుతూ, ఆసియాన్ కేంద్రకంగా భారత్ 

అనుసరిస్తున్న ‘యాక్ట్ ఈస్ట్’ పాలసీ గురించి ప్రధానంగా ప్రస్తావించారు. 
భారత్ అనుసరిస్తున్న ఇండో-పసిఫిక్ విజన్ కు ఐక్య, ఉదారవాద మరియు 

సుసంపన్న ఆసియాన్ అనేది అత్యంత ప్రధానమని అలాగే సెక్యూరిటీ అండ్ 

గ్రోత్ ఫర్ ఆల్ ఇన్ రీజియన్ (సాగర్)కు కూడా ఇది తోడ్పాటునందిస్తుందని 

ఆయన పేర్కొన్నారు. స్వేచ్ఛాయుత, బహిరంగ, సమ్మిళిత అలాగే నియమావళి 

ఆధారిత ఇండో-పసిఫిక్ ప్రాంతానికి కట్టుబడి ఉండేందుకు, భారత్ 

అనుసరిస్తున్న ఇండో-పసిఫిక్ ఓషన్స్ ఇనీషియేటివ్ అలాగే ఇండో-పసిఫిక్ పై 

ఆసియాన్ అంచనాల మధ్య ఐక్యతను బలోపేతం చేయాల్సిన ప్రాధాన్యతను 

ప్రధాన మంత్రి నొక్కిచెప్పారు. భారత్ చేపట్టిన ఇండో-పసిఫిక్ ఓషన్స్ 

ఇనీషియేటివ్ (ఐపీఓపీ)లోని వివిధ అంశాల్లో సహకరించుకోవడానికి ఆసియాన్ 

దేశాలకు ఆయన ఆహ్వానం పలికారు. 
 
కోవిడ్-19ను ప్రస్తావిస్తూ, అంతర్జాతీయ సమాజం పట్ల భారత్ స్పందన 

అలాగే అందించిన విస్తృత స్థాయి మద్దతు గురించి ప్రధాన మంత్రి 

తెలియజేశారు. మహమ్మారిపై పోరులో ఆసియాన్ చర్యలను స్వాగతించారు. 
కోవిడ్-19 ఆసియాన్ సహాయ నిధికి 1 మిలియన్ డాలర్ల సహకారాన్ని ప్రధాన 

మంత్రి ప్రకటించారు. 
 
  



ఆసియాన్ మరియు భారత్ మధ్య మరింత పటిష్టమైన భౌతిక అలాగే డిజిటల్ 

కనెక్టివిటీ ప్రాధాన్యతను కూడా ప్రధాన మంత్రి నొక్కిచెప్పారు. అలాగే 

ఆసియాన్ కనెక్టవిటీకి వెన్నుదన్నుగా భారత్ అందిస్తున్న 1 బిలియన్ 

డాలర్ల రుణ సదుపాయాన్ని (లైన్ ఆఫ్ క్రెడిట్) ఆయన పునరుద్ఘాటించారు. 
వాణిజ్యం మరియు పెట్టుబడుల విషయానికొస్తే, కోవిడ్ అనంతర ఆర్థిక 

రికవరీ కోసం సరఫరా వ్యవస్థలను గాడిలో పెట్టడం అలాగే వైవిధ్యీకరణల 

ప్రాధాన్యతను ప్రధాని తెలియజేశారు. 
 
ఈ ప్రాంతంలో శాంతి మరియు స్థిరత్వాన్ని ప్రోత్సహించే దిశగా భారత్ 

అందిస్తున్న సహకారాన్ని ఆసియాన్ నేతలు గుర్తుచేశారు అలాగే ఆసియాన్ 

కేంద్రీకృతానికి భారత్ మద్దతును స్వాగతించారు. కొత్త ఆసియాన్-భారత్ 

కార్యాచరణ ప్రణాళిక 2021-25 అమలును కూడా నేతలు స్వాగతించారు. 
 
దక్షిణ చైనా సముద్రం, ఉగ్రవాదం సహా పరస్పర ప్రయోజనాలు, సమస్యలకు 

సంబంధించిన ప్రాంతీయ మరియు అంతర్జాతీయ అంశాలపై కూడా చర్చలు జరిగాయి. 
అంతర్జాతీయ చట్టాన్ని, మరీ ముఖ్యంగా యూఎన్ సీఎల్ఓఎస్ కు 

కట్టబడటంతో సహా ఈ ప్రాంతంలో నియమావళి ఆధారిత క్రమానికి 

ప్రోత్సాహం ప్రాధాన్యతను ఇరు పక్షాలు గుర్తించాయి. దక్షిణ చైనా 

సముద్రంలో శాంతి, స్థిరత్వం రక్షణ మరియు భద్రతల కొనసాగింపు, దీనికి 

సహకరించడం అలాగే నౌకాయానం, విమానయానాల విషయంలో స్వేచ్ఛాయుత 

కార్యకలాపాల ప్రాధాన్యతను నేతలు పునరుద్ఘాటించారు. 
 
న్యూఢిల్లీ 
నవంబర్ 12, 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. 


