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18-வது ஆசியான் இந்தியா உசச்ி மாநாடு அக்ட ாபர ்28, 

2021 மற்றும் 16-வது கிழக்காசிய உசச்ி மாநாடு 

அக்ட ாபர ்27, 2021 

அக்ட ோபர் 25, 2021 

 

புருடன சுல்தான்  அழழப்பின் டபரில் 2021 அக்ட ாபர ் 28-ம் டததி 

காண ாலி கா ்சி  மூலம்  நழ ணபறும் 18-வது ஆசியான்-இந்தியா உசச்ி 

மாநா ்டில் பிரதமர ் திரு நடரந்திர டமாடி பங்டகற்கிறார.்  இந்த உசச்ி 

மாநா ்டில் ஆசியான் நாடுகழைச ் டசரந்்த தழலவரக்ை் கலந்து 

ணகாை்கின்றனர.் 

ஆசியான் – இந்தியா  இழ டயயான  நீடித்த ஒதத்ுழழப்பு நிலவரம் 

குறித்து 18-வது ஆசியான் இந்தியா உசச்ி மாநாடு ஆய்வு ணசய்யும் 

மற்றும் ணகாவி ்-19, சுகாதாரம், வரத்்தகம், இழ ப்பு, கல்வி மற்றும் 

கலாசச்ாரம் ஆகியழவ உ ்ப  முக்கிய துழறகைில் ஏற்ப ட்ுை்ை 

முன்டனற்றம் குறித்தும் இந்த மாநா ்டில் ஆய்வு ணசய்யப்படும். ணகாவி  ்

ணபருந்ணதாற்றுக்குப் பிந்ழதய ணபாருைாதார வைரச்ச்ி உ ்ப  பிராந்திய 

மற்றும் சரவ்டதச அைவில் ஏற்ப ட்ுை்ை முக்கிய முன்டனற்றங்கை் 

குறித்து ஆய்வு ணசய்யப்படும். ஆசியான் இந்தியா உசச்ி மாநாடுகை் 

ஆ ்டுடதாறும் நழ ணபறுகின்றன.  இந்தியா–ஆசியான் 

நாடுகைிழ டய உயரந்ிழல டபசச்ுவாரத்்ழதயில் ஈடுபடுவதற்கான 

வாய்ப்புகழை இந்த மாநாடு வழங்குகிறது.  க ந்த ஆ ்டு நவம்பர ்

மாதம் காண ாலி கா ்சி மூலம் ந ந்த 17-வது ஆசியான்-இந்திய 

உசச்ிமாநா ்டில் பிரதமர ் பங்டகற்றார.் 18-வது ஆசியான்-இந்தியா 

உசச்ிமாநாடு, பிரதமர ் கலந்து ணகாை்ளும் 9-வது ஆசியான்-இந்தியா 

உசச்ிமாநாடு என்பது குறிப்பி த்தக்கது.  ஆசியான்-இந்தியா 

இழ டயயான நீடித்த ஒத்துழழப்பு, பகிரப்ப ்  புவியியல், வரலாறு 

மற்றும் நாகரீக உறவுகைின் வலுவான அடித்தைத்தின் மீது உை்ைது. 

2022-ஆம் ஆ ்டு, ஆசியான்–இந்தியா நாடுகைிழ டயயான உறவுகைின் 

30-ஆம் ஆ ்ழ க் குறிக்கிறது. இந்தியா மற்றும் ஆசியான் 

நாடுகைிழ டய உசச்ிமாநாடு, அழமசச்ரக்ை் கூ ் ம், மூத்த 

அதிகாரிகை் கூ ் ம் என பல டபசச்ுவாரத்்ழத முழறகை் உை்ைன. 

ஆசியான்–இந்தியா ணவைியுறவுத்துழற அழமசச்ரக்ை் கூ ் ம் மற்றும் 

2021 ஆகஸ் ் மாதம் காண ாலி கா ்சி மூலம் ந ந்த கிழக்காசியா 



உசச்ிமாநா ்டின் ணவைியுறவுத்துழற அழமசச்ரக்ை் 

கூ ் த்திலும்,  ணவைியுறவுத்துழற அழமசச்ர ் ாக் ர ்ணெய்சங்கர ்கலந்து 

ணகா ் ார.்  ஆசியான் ணபாருைாதார மாநா ்டில் வரத்்தகம் மற்றும் 

ணதாழில்துழற இழ  அழமசச்ர ்திருமதி அனுப்பிரியா பட ல் கலந்து 

ணகா ் ார.் அதில் ணபாருைாதார கூ ட்ுறழவ வலுப்படுத்த 

அழமசச்ரக்ை் உறுதி அைித்தனர.் 

2021 அக்ட ாபர ் 27-ம் டததி காண ாலி கா ்சி மூலம்நழ ணபறும் 16-வது 

கிழக்காசிய உசச்ிமாநா ்டிலும் பிரதமர ் கலந்து ணகாை்கிறார.் 

கிழக்காசிய உசச்ிமாநாடு, இந்டதா–பசிபிக்கில் முன்ன ி தழலவரக்ை் 

தழலழமயிலான அழமப்பு. க ந்த  2005-ஆம் ஆ ்டு முதல் 

கிழக்காசியாவின், புவிஅரசியல் உருவாக்கத்தில் இது முக்கிய 

பங்காற்றியுை்ைது. 10 ஆசியான் நாடுகழைத ் தவிர கிழக்காசிய 

உசச்ிமாநா ட்ு அழமப்பில் இந்தியா, சீனா, ெப்பான், ணதன்ணகாரியா, 

ஆஸ்திடரலியா, நியூசிலாந்து, அணமரிக்கா மற்றும் ரஷ்யா ஆகிய 

நாடுகளும் இ ம் ணபற்றுை்ைன.  கிழக்காசியா உசச்ிமாநா ்டில் இந்தியா 

அடிப்பழ  உறுப்பினர ் நா ாக உை்ைது. கிழக்காசிய உசச்ிமாநா ழ்  

வலுப்படுத்தவும் மற்றும் தற்டபாழதய சவால்கழை திறம்ப  

சமாைிக்கவும் இந்தியா உறுதியாக உை்ைது. 

16-வது கிழக்காசிய உசச்ிமாநா ்டில், பிராந்தியம் மற்றும் சரவ்டதச 

நலன் குறித்த விஷயங்கை், க ல்சார ் பாதுகாப்பு,ணகாவி ்-19 

ஒதத்ுழழப்பு ஆகியழவ குறித்து தழலவரக்ை் ஆடலாசிப்பர.் மனநலன். 

சுற்றுலா மூலமான ணபாருைாதார மீ ்பு, இந்தியா ஆதரவு ன் 

டமற்ணகாை்ளும் பசுழம மீ ்புப் பற்றிய பிரக னங்கழையும் தழலவரக்ை் 

ஏற்றுக் ணகாை்வாரக்ை் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

 

 

புது தில்லி 

அக்ட ோபர் 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. 


