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18ನೇ ʻಆಸಿಯಾನ್-ಭಾರತ ಶೃಂಗಸಭೆʼ (ಅಕ್ಟ ೋಬರ್ 28, 2021) ಮತ್ತು  

16ನೇ ʻಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾ  ಶೃಂಗಸಭೆʼ (ಅಕ್ಟ ೋಬರ್ 27, 2021) 

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25, 2021 

ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ  ಶ್ರ ೋ ನರೃಂದ್ರ  ಮೋದಿ ಅರ್ರು ಬ್ರರ ನೈ ಸುಲ್ತು ನ್ ಅರ್ರ ಆಹ್ವಾ ನದ್ ಮೇರೆಗೆ 

2021ರ ಅಕ್ಟ ೋಬರ್ 28ರಂದು ರ್ರ್ಚ್ಾ ವಯಲ್ ಮಾದ್ರಿಯಲಿ್ಲ  ನಡೆಯಲ್ಲರುರ್ 18ನೇ 

ʻಆಸಿಯಾನ್-ಭಾರತ ಶೃಂಗಸಭೆʼಯಲಿ್ಲ  ಭಾಗರ್ಹಿಸಲ್ಲದ್ದಾ ರೆ. ಈ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಆಸಿಯಾನ್ 

ರಾಷ್ಟಟ ರಗಳ/ಸರ್ಕವರಗಳ ಮುಖ್ಾ ಸಥ ರು ಭಾಗರ್ಹಿಸಲ್ಲದ್ದಾ ರೆ. 

18ನೇ ʻಆಸಿಯಾನ್-ಭಾರತʼ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಆಸಿಯಾನ್-ಭಾರತ ವ್ಯಾ ಹ್ವತಮ ಕ 

ಪಾಲುದ್ದರಿಕೆಯ ಸಿಥ ತ್ರಗತ್ರಯನ್ನು  ಪ್ರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಲ್ತಗುವುದು. ಜೊತೆಗೆ ಕ್ೋವಿಡ್-19 ಮತ್ತು  

ಆರೋಗಾ , ವ್ಯಾ ಪಾರ ಮತ್ತು  ವ್ಯಣಿಜ್ಾ , ಸಂಪ್ಕವ ಮತ್ತು  ಶ್ಕ್ಷಣ ಹ್ವಗೂ ಸಂಸಕ ೃತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ 

ಪ್ರ ಮುಖ್ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳಲಿ್ಲ  ಆಗಿರುರ್ ಪ್ರ ಗತ್ರಯ ಬಗೆೆ  ಪ್ರಾಮರ್ಶವ ನಡೆಸಲ್ತಗುವುದು. 

ಸೃಂರ್ಕರ ಮಿಕದ್ ಬಳಿಕ ಆರ್ಥವಕ ಚೇತರಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರ ಮುಖ್ ಪಾರ ದೇಶ್ಕ ಮತ್ತು  

ಅೃಂತರರಾಷ್ಟಟ ರೋಯ ಬೆಳರ್ಣಿಗೆಗಳ ಬಗೆೆ ಯೂ ಚರ್ಚವಸಲ್ತಗುವುದು. ವ್ಯಷ್ಟವಕವ್ಯಗಿ 

ನಡೆಸಲ್ತಗುರ್ ಆಸಿಯಾನ್-ಭಾರತ ಶೃಂಗಸಭೆಗಳು ಭಾರತ ಮತ್ತು  ಆಸಿಯಾನ್ ದೇಶಗಳು 

ಅತ್ತಾ ನು ತ ಮಟ್ಟ ದ್ಲಿ್ಲ  ತೊಡಗಿಸಿಕ್ಳಳ ಲು ಅರ್ರ್ಕಶ ಒದ್ಗಿಸುತು ವೆ. ಕಳೆದ್ ರ್ಷ್ಟವ ನವೆೃಂಬರ್

ನಲಿ್ಲ  ನಡೆದ್ 17ನೇ ಆಸಿಯಾನ್-ಭಾರತ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಧಾನಿ ಭಾಗರ್ಹಿಸಿದ್ಾ ರು. 18ನೇ 

ಆಸಿಯಾನ್-ಭಾರತ ಶೃಂಗಸಭೆಯು ಅರ್ರು ಭಾಗರ್ಹಿಸಲ್ಲರುರ್ ಒೃಂಬತು ನೇ ಆಸಿಯಾನ್-ಭಾರತ 

ಶೃಂಗಸಭೆಯಾಗಲ್ಲದೆ. 

ಆಸಿಯಾನ್-ಭಾರತ ವ್ಯಾ ಹ್ವತಮ ಕ ಪಾಲುದ್ದರಿಕೆಯು ಪ್ರಸಪ ರ ಹಂರ್ಚಕ್ೃಂಡ ಭೌಗೋಳಿಕ, 

ಐತ್ರಹ್ವಸಿಕ ಮತ್ತು  ನಾಗರಿಕತೆಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಲವ್ಯದ್ ಅಡಿಪಾಯದ್ ಮೇಲೆ ನಿೃಂತ್ರದೆ. 

ಭಾರತದ್ ʻಆಕ್ಟಟ  ಈಸ್ಟಟ  ನಿೋತ್ರʼ ಮತ್ತು  ʻಇೃಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ಟʼ ಕುರಿತಾಗಿ ನಮಮ  ವಿಶಾಲ 

ದೃಷ್ಟಟ ಕ್ೋನಕೆಕ  ಆಸಿಯಾನ್ ಕೃಂದ್ರ ಬೃಂದುವ್ಯಗಿದೆ. 2022ನೇ ರ್ಷ್ಟವವು ಆಸಿಯಾನ್-ಭಾರತ 

ಸಂಬಂಧಗಳ 30ರ್ಷ್ಟವಗಳಿಗೆ ಸಕ್ಷಷ ಯಾಗಲ್ಲದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು  ಆಸಿಯಾನ್ ಹಲವು ಮಾತ್ತಕತೆ 

ರ್ಾ ರ್ಸ್ಥಥ ಗಳನ್ನು  ಹೃಂದಿದೆ. ನಿಯಮಿತವ್ಯಗಿ ನಡೆಯುರ್ ಶೃಂಗಸಭೆ, ಸರ್ಚರ್ರ ಮಟ್ಟ ದ್ ಸಭೆಗಳು 

ಮತ್ತು  ಹಿರಿಯ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳ ಸಭೆಗಳನ್ನು  ಇದ್ರಲಿ್ಲ  ಸೇರಿವೆ. ವಿದೇಶಾೃಂಗ ರ್ಾ ರ್ಹ್ವರಗಳ ಸರ್ಚರ್ 

ಡಾ. ಎಸ್ಟ. ಜೈಶಂಕರ್ ಅರ್ರು 2021ರ ಆಗಸ್ಟಟ ನಲಿ್ಲ  ನಡೆದ್ ಆಸಿಯಾನ್-ಭಾರತ ವಿದೇಶಾೃಂಗ 

ಸರ್ಚರ್ರ ಸಭೆ ಮತ್ತು  ʻಇಎಎಸ್ಟʼ ವಿದೇಶಾೃಂಗ ಸರ್ಚರ್ರ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಭಾಗರ್ಹಿಸಿದ್ಾ ರು. ವ್ಯಣಿಜ್ಾ  

ಮತ್ತು  ಕೈಗಾರಿರ್ಕ ಖಾತೆ ಸಹ್ವಯಕ ಸರ್ಚರ್ರಾದ್ ಶ್ರ ೋ ಅನ್ನಪ್ರರ ಯಾ ಪ್ಟೇಲ್ ಅರ್ರು 2021ರ 

ಸ್ಥಪೆಟ ೃಂಬರ್ನಲಿ್ಲ  ನಡೆದ್ ʻಆಸಿಯಾನ್ ಆರ್ಥವಕ ಸರ್ಚರ್ರು+ಭಾರತ ಸಮಾಲೋಚನೆʼಯಲಿ್ಲ  

ಭಾಗರ್ಹಿಸಿದ್ಾ ರು, ಈ ವೇಳೆ ಸರ್ಚರ್ರು ಆರ್ಥವಕ ಸಹರ್ಕರರ್ನ್ನು  ಬಲಪ್ಡಿಸುರ್ ಬದ್ಧ ತೆಯನ್ನು  

ಪುನರುಚಚ ರಿಸಿದ್ರು. 



ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ ಯರ್ರು ಅಕ್ಟ ೋಬರ್ 27, 2021ರಂದು ನಡೆಯಲ್ಲರುರ್ 16ನೇ ʻಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾ  

ಶೃಂಗಸಭೆʼಯಲಿ್ಲ  ಭಾಗರ್ಹಿಸಲ್ಲದ್ದಾ ರೆ. ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾ  ಶೃಂಗಸಭೆಯು ʻಇೃಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ಟʼ 

ಪ್ರ ದೇಶದ್ ಪ್ರ ಮುಖ್ ನಾಯಕರ ನೇತೃತಾ ದ್ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 2005ರಲಿ್ಲ  ಪಾರ ರಂಭವ್ಯದ್ದಗಿನಿೃಂದ್, 

ಇದು ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾ ದ್ ವ್ಯಾ ಹ್ವತಮ ಕ ಮತ್ತು  ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಕಸನದ್ಲಿ್ಲ  ಮಹತಾ ದ್ ಪಾತರ  

ರ್ಹಿಸಿದೆ. 10 ಆಸಿಯಾನ್ ಸದ್ಸಾ  ರಾಷ್ಟಟ ರಗಳನ್ನು  ಮಾತರ ರ್ಲಿದೆ ಭಾರತ, ರ್ಚೋನಾ, ಜ್ಪಾನ್, 

ಕ್ರಿಯಾ ಗಣರಾಜ್ಾ , ಆಸ್ಥಟ ರೋಲ್ಲಯಾ, ನ್ಯಾ ಜಿಲ್ತಾ ೃಂಡ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಥಟ ೋಟ್್ಸ  ಮತ್ತು  

ರಷ್ಯಾ ಗಳನ್ನು  ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾ  ಶೃಂಗಸಭೆಯು ಒಳಗೃಂಡಿದೆ. 

ʻಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾ  ಶೃಂಗಸಭೆʼಯ ಸಂಸಥ ಪ್ಕ ಸದ್ಸಾ ರಾಷ್ಟಟ ರವ್ಯಗಿರುರ್ ಭಾರತವು ʻಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾ  

ಶೃಂಗಸಭೆʼಯನ್ನು  ಮತು ಷ್ಟಟ  ಬಲಪ್ಡಿಸಲು ಹ್ವಗೂ ಸಮರ್ಕಲ್ಲೋನ ಸವ್ಯಲುಗಳನ್ನು  ಮತು ಷ್ಟಟ  

ಪ್ರಿಣಾಮರ್ಕರಿ ಎದುರಿಸಲು ಅದ್ನ್ನು  ಸಜ್ಜು ಗಳಿಸಲು ಬದ್ಧ ವ್ಯಗಿದೆ. ʻಇೃಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ಟ 

ಕುರಿತಾದ್ ಆಸಿಯಾನ್ ಔಟ್ಸಲುಕ್ಟʼ(ಎಒಐಪ್ರ) ಮತ್ತು  ʻಇೃಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ಟ ಸಗರದ್ 

ಉಪ್ಕರ ಮʼದ್ (ಐಪ್ರಒಐ) ನಡುವಿನ ಸಂಯೋಜ್ನೆ ಮೂಲಕ ಇೃಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ಟ ಪ್ರ ದೇಶದ್ಲಿ್ಲ  

ಪಾರ ಯೋಗಿಕ ಸಹರ್ಕರರ್ನ್ನು  ಮುೃಂದುರ್ರಿಸಲು ಇದು ಪ್ರ ಮುಖ್ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 16ನೇ 

ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾ  ಶೃಂಗಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ನಾಯಕರು ಪಾರ ದೇಶ್ಕ ಮತ್ತು  ಅೃಂತಾರಾಷ್ಟಟ ರೋಯ ಹಿತಾಸಕ್ಷು , 

ಸಗರ ಭದ್ರ ತೆ, ಭಯೋತಾಪ ದ್ನೆ, ಕ್ೋವಿಡ್-19 ಸಹರ್ಕರ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರ ಮುಖ್ ವಿಷ್ಟಯಗಳ ಬಗೆೆ  

ಚರ್ಚವಸಲ್ಲದ್ದಾ ರೆ. ಭಾರತವು ಸಹ-ಪಾರ ಯೋಜ್ಕತಾ  ರ್ಹಿಸಿರುರ್ ʻಪ್ರ ವ್ಯಸೋದ್ಾ ಮ ಮತ್ತು  

ಹಸಿರು ಚೇತರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗಾ , ಆರ್ಥವಕ ಚೇತರಿಕೆʼ ಕುರಿತಾದ್ 

ಘೋಷ್ಟಣೆಗಳನ್ನು  ನಾಯಕರು ಸಿಾ ೋಕರಿಸುರ್ ನಿರಿೋಕೆಷ ಯಿದೆ. 

 

ನರ್ದೆಹಲ್ಲ 

ಅಕ್ಟ ೋಬರ್ 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. 


