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ଅଷ୍ଟାଦଶ ଭାରତ-ଆସିଆନ୍ ଶଖିର ସମି୍ମଳନୀରର ସହ-ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ଅକ୍ଟୋବର 28, 2021 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ଆଜି ଆସିଆନ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ରୁରନଇର ମହାମହିମ ସେୁତାନ ହାଜୀ 

ହସନଅେ ରବାେକିୟାଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣକ୍ରରମ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଭାରତ-ଆସିଆନ ଶଖିର ସମି୍ମଳନୀରର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥରିେ। 

ଏହି ଶଖିର ସମି୍ମଳନୀ ଭର୍ତୁ ଆେ ମାଧ୍ୟମରର ଆରୟାଜିତ ରହାଇଥେିା। ଏଥରିର ଆସିଆନ ସଦସୟ ରାଷ୍ଟରର ରନତୃବୃନ୍ଦ 

ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥରିେ। 

ଭାରତ-ଆସିଆନ ଭାଗିଦାରୀର ୩୦ତମ ବର୍ତ ପରିୂ୍ତ୍ ଭଳି ଉରେଖନୀୟ ଉପେବ୍ଧ ିଉପରର ଆରୋକପାତ କରି ସମସ୍ତ 

ରାଷ୍ଟର ରନତାମାରନ ୨୦୨୨ ବର୍ତକୁ ‘ଭାରତ-ଆସିଆନ ରମୈତ୍ରୀ ବର୍ତ’ ଭାରବ ପାଳନ କରିବା ନିମରେ ର ାର୍ଣା 

କରିଥରିେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତର ‘ଆକ୍ଟ ଇଷ୍ଟ ନୀତି’ ଏବଂ ବୟାପକ ଭାରତ-ପ୍ରଶାେ ମହାସାଗର ସଂକଳ୍ପ ୋଗି 

ଭାରତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାରର ଆସିଆନର ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭୂମିକା ଉପରର ରରଖାପାତ କରିଥରିେ। ଭାରତ-ପ୍ରଶାେ 

ମହାସାଗର ପାଇ ଁଆସିଆନ ଆଉଟେୁକ୍(ଏଓଆଇପି) ଏବଂ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥବିା ଭାରତ-ପ୍ରଶାେ 

ମହାସାଗର ପ୍ରୟାସ (ଆଇପିଓଆଇ) ମଧ୍ୟରର ସାମଞ୍ଜସୟର ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ତ ଭରସା ବୟକ୍ତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରମାଦୀ ଏବଂ 

ଆସିଆନ ରନତାମାରନ ଏହି ରକ୍ଷତ୍ରରର ଶାେି, ସି୍ଥରତା ଓ ସମଦିୃ୍ଧ ପାଇ ଁସହରଯାଗ ରକ୍ଷତ୍ରରର ‘ଭାରତ-ଆସିଆନ ମିଳିତ 

ବକ୍ତବୟ’ ଅନୁରମାଦନ ୋଭ କରିବାକୁ ସ୍ବାଗତ କରିଥରିେ। 

ରକାଭିଡ-୧୯ ବିର୍ୟରର ଉରେଖ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ରକ୍ଷତ୍ରରର ମହାମାରୀ ମକୁାବିୋ ନିମରେ ଭାରତର 

ନିରେର ପ୍ରୟାସ ଉପରର ଆରୋକପାତ କରିଥରିେ। ଏଥସିହିତ ଏ ଦିଗରର ଆସିଆନ ପ୍ରୟାସ ନିମରେ ଆବଶୟକ 

ସହରଯାଗ ରଦବା ବିର୍ୟରର ଉରେଖ କରିଥରିେ। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ମୟଁାମାରରର ମାନବୀୟ ସହାୟତା ୋଗି ୨ େକ୍ଷ 

ଆରମରିକୀୟ ଡୋର ଏବଂ ଆସିଆନର ରକାଭିଡ-୧୯ ମକୁାବିୋ ପାଣ୍ଠ ିନିମରେ ୧ ମିେିୟନ ଆରମରିକୀୟ ଡୋର 

ମେୂୟର ର୍ିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀ ରଯାଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। 

ଏହି ରାଷ୍ଟର ରନତାମାରନ ରଭୌତିକ, ଡିଜିଟାେ ଏବଂ ସଦସୟ ରାଷ୍ଟରର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପକତ 

ସହିତ ବୟାପକ ଭାରବ ଭାରତ-ଆସିଆନ ସମ୍ପକତ ବଢ଼ାଇବା ଉପରର ନିଜ ନିଜର ବିର୍ାର ଆଦାନପ୍ରଦାନ କରିଥରିେ। 

ଭାରତ-ଆସିଆନ ସାଂସ୍କତୃିକ ସମ୍ପକତକୁ ଆହୁରି ସଦୃୁଢ଼ କରିବା ୋଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରମାଦୀ ଆସିଆନ ସାଂସ୍କତୃିକ 

ଐତିହୟ ସରୂ୍ୀ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରିବା ୋଗି ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଆବଶୟକ ସହରଯାଗ ରଯାଗାଇ ରଦବାକୁ ର ାର୍ଣା କରିଥରିେ। 

ବୟବସାୟ ଏବଂ ନିରବଶ ପ୍ରସଙ୍ଗରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରମାଦୀ ରକାଭିଡ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଥକି ସଧୁାର ସନିୁଶି୍ଚତ କରିବା 

ନିମରେ ରଯାଗାଣ ଶଙୃ୍ଖଳାର ବିବିଧକରଣ ଏବଂ ଦୃଢ଼ତା ଉପରର ରଜାର ରଦଇଥରିେ। ଏଥସହିତ ଏହି ସମ୍ପକତରର 

ଭାରତ-ଆସିଆନ ଏଫଟିଏକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାର ଆବଶୟକତା ଉପରର ଆରୋକପାତ କରିଥରିେ। 

ଆସିଆନ ରଦଶର ରନତାମାରନ ବିରଶର୍ କରି ବର୍ତ୍ତମାନର ରକାଭିଡ-୧୯ ମହାମାରୀ ସମୟରର ଟିକା ରଯାଗାଣ 

ଜରିଆରର ଏହି ରକ୍ଷତ୍ରରର ଏକ ବିଶ୍ ବସନୀୟ ସହଭାଗୀ ରୂପରର ଭାରତର ଭୂମିକାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥରିେ। ଏହ ି

ରାଜରନତାମାରନ ଭାରତ-ପ୍ରଶାେ ମହାସାଗର ରକ୍ଷତ୍ରରର ଆସିଆନର ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭୂମିକା ପ୍ରତି ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ 

ଆବଶୟକ ସମଥତନ ରଯାଗାଇ ଦିଆଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ବାଗତ କରିଥରିେ। ଏଥସିହିତ ଏହି ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟରରନତାମାରନ ମିଳିତ 

ବକ୍ତବୟ ମାଧ୍ୟମରର ଏହି ରକ୍ଷତ୍ରରର ଭାରତ-ଆସିଆନ ସହରଯାଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବା ୋଗି ଆଶା କରିଥରିେ। 

ଏହି ଆରୋର୍ନାରର ଦକି୍ଷଣ ର୍ୀନ ସାଗର ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦ ସରମତ ସହଭାଗୀ ହିତ ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ର୍ିୋ ଭଳି 

ରକ୍ଷତ୍ରୀୟ ଏବଂ ଅେଜତାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ସାମିେ କରାଯାଇଥେିା। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଏହି ରକ୍ଷତ୍ରରର ଏକ ନିୟମ 

ଆଧାରିତ ବୟବସ୍ଥାକୁ ରପ୍ରାତ୍ସାହନ ରଦବାର ମହତ୍ ବ ଉପରର ଆରୋକପାତ କରିଥରିେ। ଏଥରିର ଅେଜତାତୀୟ ଆଇନ, 



ବିରଶର୍ କରି ‘ୟୁଏନସିଏେଓଏସ’ର ପାଳନ କରିବା ମଧ୍ୟ ସାମିେ ରହିଛି। ଏହି ରାଜରନତାମାରନ ଦକି୍ଷଣ ର୍ୀନ 

ସାଗରରର ଶାେି, ସି୍ଥରତା, ସରୁକ୍ଷା ଏବଂ ନିରାପର୍ତ୍ାକୁ ବଜାୟ ରଖବିା ସହିତ ରନୌପରିବହନ ଏବଂ ରକୌଣସି ବିରଶର୍ 

ରକ୍ଷତ୍ର ଉପରର ବିମାନ ଉଡ଼ାଣର ସ୍ବାଧୀନତା ସନିୁଶି୍ଚତ କରିବା ପ୍ରତି ରଜାର ରଦଇଥରିେ। 

ଭାରତ ଏବଂ ଆସିଆନ ମଧ୍ୟରର ବୟାପକ, ସଦୃୁଢ଼ ଏବଂ ବହୁପକ୍ଷୀୟ ସମ୍ପକତ ରହିଛି ଏବଂ ୧୮ତମ ଭାରତ-ଆସିଆନ 

ଶଖିର ସମି୍ମଳନୀ ଏହି ସମ୍ପକତରର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ତଥା ସରବତାଚ୍ଚ ସ୍ତରରର ଭାରତ-ଆସିଆନ ସାମରିକ 

ଭାଗିଦାରୀର ଭବିର୍ୟତକୁ ନୂଆ ଦିଗ ରଦବାର ଅବସର ପ୍ରଦାନ କରିଛି। 

 

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ 

ଅକ୍ଟୋବର 28, 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. 

 


