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16ನೇ ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾ  ಸಮಾವೇಶದಲಿ್ಲ  ಪಾಲ್ಗ ೊಂಡ ಪ್ರ ಧಾನ 

ಮಂತ್ರರ  
ಅಕ್ಟ ೋಬರ್ 27, 2021 

 

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಶ್ರ ೀ ನರೊಂದರ  ಮೀದಿ ಅರ್ರೊಂದು ವೀಡಿಯೊ ಮೂಲಕ ಆಯೊೀಜಿತವಾಗಿದದ  16ನೇ ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾ  

ಸಮಾವೇಶದಲಿ್ಲ  ಪಾಲ್ಗ ೊಂಡಿದದ ರು. ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾ  ಸಮಾವೇಶ ಅಸಿಯಾನ್ ಸಮಾವೇಶದ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷತೆ ರ್ಹಿಸಿದದ  

ಬ್ರರ ನೈ, ಈ ಸಮಾವೇಶದ ಪಾರ ಯೊೀಜಕತವ  ರ್ಹಿಸಿತ್ತು . ಆಸ್್ಟ ರೀಲ್ಲಯಾ, ಚೀನಾ, ಜಪಾನ್, ದಕಿ್ಷಣ ಕೊರಯಾ, ರಷ್ಯಾ , 

ಅಮೆರಕ ಮತ್ತು  ಭಾರತ ಸೇರದಂತೆ ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾ  ಮತ್ತು  ಅಸಿಯಾನ್ ರಾಷ್್ಟ ರಗಳು ಈ ಸಮಾವೇಶದಲಿ್ಲ  ಭಾಗರ್ಹಿ

ಸಿದದ ವು. ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಶ್ರ ೀ ನರೊಂದರ  ಮೀದಿ ಅರ್ರು ಪಾಲ್ಗ ೊಂಡ 7ನೇ ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾ  ಸಮಾವೇಶ ಇದಾಗಿದೆ. 

ಸಮಾವೇಶ ಉದೆದ ೀಶ್ಸಿ ವೀಡಿಯೊ ಕಾನಫ ರೆನ್್  ಭಾಷ್ಟಣ ಮಾಡಿದ ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ , ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾ  ರ್ಲಯದ ಗಣ್ಯಾ

ತ್ರಗಣಾ  ನಾಯಕರನ್ನು  ಒೊಂದೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ತರಲು ಈ ಸಮಾವೇಶ ಮಹತವ ದಾದ ಗಿದೆ. ಇೊಂಡೀ-

ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರ್ಲಯದ ಅತ್ರಮುಖ್ಾ  ಕಾಯವತಂತರ  ವಚಾರಗಳ ಚರ್ಚವಗೆ ಇದು ವೇದಿಕೆ ಕಲಿ್ಲ ಸಿಕೊಟ್್ಟ ದೆ ಎೊಂದರು. 

ಕೊೀವಡ್-

19 ಸೊಂಕಾರ ಮಿಕ ಸೀೊಂಕು ನಿಯಂತರ ಣಕೆೆ  ತರಲು ಭಾರತ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತು  ವೈದಾ ಕ್ಷೀಯ ಸೌಲಭ್ಾ ಗಳ ಪೂ

ರೈಕೆಗೆ ನಡೆಸಿದ ನಿರಂತರ ಪ್ರ ಯತು ಗಳನ್ನು  ಪ್ರ ಸು ಪಿಸಿದ ನರೊಂದರ  ಮೀದಿ, ಸೊಂಕಾರ ಮಿಕ ಸೀೊಂಕ್ಷನ ಚೇತರಕೆ ನಂ

ತರ ನಡೆಸುತ್ರು ರುರ್ ಆತಮ ನಿಭ್ವರ್ ಭಾರತ ನಿಮಾವಣ ಆೊಂದೀಲನ ಹಾಗೂ ಜಾಗತ್ರಕ ಮೌಲಾ  ಸರಪ್ಳಿ ಖಾತ್ರರ  ಕುರ

ತ್ತ ಬೆಳಕು ರ್ಚಲಿ್ಲದರು. ಆರ್ಥವಕತೆ ಮತ್ತು  ಪ್ರಸರ ವಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ಹವಾಮಾನ ಸುಸಿಿ ರ ಜಿೀರ್ನಶೈಲ್ಲ ನಡುವೆ ಉತು ಮ

 ಸಮತೀಲನರ್ನ್ನು  ಸಿಪಿಸುವುದು ಇದಿನ ಅಗತಾ  ಎೊಂದು ಅರ್ರು ಒತ್ತು  ನಿೀಡಿದರು. 

ಭ್ಯೊೀತಿ್ಪ ದನೆ ನಿಗರ ಹ, ಕೊರಯಾ ಮತ್ತು  ಮಾಾ ನಾಮ ರ್ ಪ್ರಸಿಿ ತ್ರ,ಇೊಂಡೀ-

ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರ್ಲಯದ ಪ್ರ ಮುಖ್ ಪಾರ ದೇಶ್ಕ ಮತ್ತು  ಅೊಂತ್ಪರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ವವಾದಗಳು, ದಕಿ್ಷಣ ಚೀನಾ ಸಗರ ಭಾಗದ ವ

ವಾದಗಳ ಕುರತ್ತ 16ನೇ ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾ  ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಚರ್ಚವ ನಡೆಯಿತ್ತ. ಇೊಂಡೀ-

ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರ್ಲಯ ಸಕಲ ಸಮಸ್ಟಾ ಗಳ ಪ್ರಹಾರಕೆೆ  ಅಸಿಯಾನ್ ಕೊಂದಿರ ೀಕೃತವಾಗಬೇಕು ಎೊಂದು ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಪ್ರ ತ್ರ

ಪಾದಿಸಿದರು. 

ಮಾನಸಿಕ ಆರೀಗಾ , ಪ್ರ ವಾಸೀದಾ ಮ ಮತ್ತು  ಸುಸಿಿ ರ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮೂಲಕ ಆರ್ಥವಕ ಚೇತರಕೆ ಕುರತ್ತ ಪೂರ್ವ ಏ

ಷ್ಯಾ  ನಾಯಕರು ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಮುಖ್ ಮೂರು ನಿಣವಯಗಳನ್ನು  ಕೈಗೊಂಡರು. ಇದಕೆೆ  ಭಾರತ ಸಹಪಾರ ಯೊೀಜಕ

ತವ  ರ್ಹಿಸಿತ್ತು . ಒಟ್್ಟ ರೆ, ಪ್ರ ಮುಖ್ ವಷ್ಟಯಗಳು ಮತ್ತು  ಪ್ರಹಾರಗಳ ಕುರತ್ತ ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಅರ್ರು ಪೂರ್ವ ಏ

ಷ್ಯಾ  ನಾಯಕರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಮುಕು  ಮತ್ತು  ಫಲಪ್ರ ದ ಚರ್ಚವಗೆ ಸಮಾವೇಶ ಸಕಿ್ಷಯಾಯಿತ್ತ. 

 

ನವ ದೆಹಲಿ 
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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. 

 


