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ప్రధాన మంత్రి శ్ర ీనరంప్ర మోదీ బుధవారం 16వ తూర్పు  ఆసియా శిఖర సమ్మే ళనం 
లో వీడియో కానఫ రెన్స్  విధానంలో పాలొ్గనా్న ర్ప. ఇఎఎస్ మియు ఆసియాన్స అధయ క్ష 
హోదా లో బ్రూనేయి 16వ తూర్పు  ఆసియా శిఖరాప్ర సరస్్స  ను నిరవ హంచంది. 
సమ్మే ళనం లో ఆసియాన్స దేశాల నేతల తో పాటు ఇఎఎస్ లోని ఇతర దేశాలు సహా 
ఆస్ట్రలేియా, చైన్న, జపాన్స, రక్షిణ కొియా, రష్యయ , అమెికా మియు భారతదేశం ల నేత 
లు పాలురంచుకొనా్న ర్ప. భారతదేశం ఇఎఎస్ లో క్రియారల భారస్వవ మ్యయ నిా  
కలిగిఉంది. ప్రధాన మంత్రి పాలొ్గనా  7వ తూర్పు  ఆసియా శిఖర సమ్మే ళనం ఇది. 

ఇండో-రసిఫిక్ర ప్రాంతం లో అప్ర భూమిక ను పోషంచడం లో ఇఎఎస్ యొకక  
ప్రాధాన్నయ నిా  ప్రధాన మంత్రి శిఖర సమ్మే ళనం లో పునర్పదాాటిస్తూ , ఈ సంసథ 
కీలకమైన వ్యయ హాతే క అంశాలపై చిచ ంచడం కోసం దేశాల ను ఒక చోటు కు 
తీస్సకువస్ూంరన్నా ర్ప. టీకామందు, చకిత్  సంబంధి స్వమగ్రి సరఫరాల దావ రా కోవిడ్
-19 మహమ్యే ి పై పోరాడడం లో భారతదేశం ప్రయాసల ను గుించ ప్రధాన మంత్రి 
వివించార్ప. మహమ్యే ి తర్పవాత భారతదేశం మరోమ్యర్ప తన కాళల మీర నిలబడడం 
లో స్వయరడడ “ఆతే నిరభ ర్ భారత్ర” ఉరయ మ్యనిా  గుించ ఆయన వివించార్ప. 
ప్రరంచం లో ఉత్పు రకత ను పంచాలని, ఆ ఉత్్ప రనల ను రరసు రం 
రంచుకోవడం లో ఆటుపోటుల ను తటేుకొని నిలబడందుకు పూచీరడాలని ఆయన 
కోరార్ప. ఆి థక వయ వసథ, రరాయ వరణం, ఇంకా జలవాయువుల ను ప్రభావితం 
చేయనటువంటి జీవన శైలి కి మధయ  ఉతూమమైన సంతులన్ననిా  సంతించవలసిన 
అవసరం ఉంరని ఆయన అన్నా ర్ప. 

ప్రాంతీయ, అంతరాాతీయ విషయాల పైన కూడా చిచ ంచడం జిగింది. ఆయా 
అంశాల లో ఇండో-రసిఫిక్ర, రక్షిణ చైన్న సముప్రం, యుఎన్స సిఎల్ఒఎస్, ఉప్ర

వారం, కొియా దీవ రకలు ం, మ్యయ ంమ్యర్ లలో శ్సిథి  వంటివి ప్రస్వూవన కు వచాచ యి. ప్ర
ధాన మంత్రి ఇండో-రసిఫిక్ర ప్రాంతం లో “ఆసియాన్స సంప్రలిటీ” పై పున

ర్పదాాటించార్ప. ఇండో-రసిఫిక్ర ప్రాంతం లో ఆసియాన్స భూమిక (ఎఒఐపి) లోను, ఇండో-



రసిఫిక్ర ఓశన్స స్ ఇనిశియేటివ్ (ఐపిఒఐ) లోను భారతదేశం క్రియారలత్పవ నిా  ప్రత్యయ కం 
గా ప్రశ్స్వూ వించార్ప. 

మ్యనసిక ఆరోరయ ం , రరయ రన ల మ్యధయ మం దావ రా ఆి థక వయ వసథ ిిగి 
పుంజుకోవడం, స్ససిథరమైన రీి న కోలుకోవడం.. ఈ మూడు అంశాల మీర మూడు ప్రక
రనల ను ఇఎఎస్ నేత లు ఆమోదించార్ప. ఈ మూడు ప్రకరనల ను ప్రాయోజితం 
చేసిన దేశాల లో భారతదేశం కూడా భారం రంచుకొంది. మొతూం మీర ప్రధాన 
మంత్రి కి, ఇఎఎస్ నేతల కు మధయ  రృషకేోణాల త్పలూకు ఫలప్రరమైనటువంటి 
ఆదాన ప్రదానం లో ఈ సమ్మే ళనం చాలా వరకు సఫలం అయింది. 
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