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ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ବ୍େୁରନଇେ ସଲୁତାନଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରରମ  ଅର୍ଟାବେ ୨୮ ତାେିଖ ୨୦୨୧ ରେ ଆର ାଜତି ରେବାକ ୁ

ଥବିା ୧୮ ତମ ଆସିଆନ-

 ଭାେତ ସମି୍ମଳନୀରେ ର ାଗରଦରବ । ଏେ ିସମି୍ମଳନୀରେ ଆସିଆନ ରଦଶଗଡୁିକେ ୋଜୟ / ସେକାେ ମଖୁୟମାରନ ର ାଗରଦରବ । 

୧୮ ତମ ଆସିଆନ-ଭାେତ ସମି୍ମଳନୀ ଆସିଆନ-ଭାେତ ସେର ାଗୀ େଣନୀତେି ସି୍ଥତ ିସମୀକ୍ଷା କେିବ ଏବଂ ରକାଭିଡ୍ -

୧୯ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ, ବାଣଜିୟ ଏବଂ ବୟବସା , ସଂର ାଗୀକେଣ, ଏବଂ ଶକି୍ଷା ଓ ସଂସ୍କତୃ ିସେିତ ପ୍ରମଖୁ ରକ୍ଷତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତିେ ଆକଳନ 

କେିବ । ରକାଭିଡ ପେବର୍ତ୍ତୀ ଅଥତରନୈତିକ ପନୁେୁଦ୍ଧାେ ସେତି ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଏବଂ ଆନ୍ତଜତାତୀ  ବକିାଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆରଲାଚ

ନା କୋ ିବ । ପ୍ରତବିର୍ତ ଆସିଆନ୍-

ଭାେତ ସମି୍ମଳନୀ ଅନୁଷି୍ତି େୁଏ ଏବଂ ଭାେତ ଏବଂ ଆସିଆନ୍କୁ ସରବତାଚ୍ଚ ସ୍ତେରେ ର ାଗରଦବା ପାଇ ଁସରୁ ାଗ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଗତ 

ବର୍ତ ନରଭମ୍ବେରେ  ଅନୁଷି୍ତି ୧୭ ତମ ଆସିଆନ-ଭାେତ ସମି୍ମଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ର ାଗ ରଦଇଥରିଲ । ୧୮ ତମ ଆସିଆନ-

ଭାେତ ସମି୍ମଳନୀ ରେବ ନବମ ଆସିଆନ-ଭାେତ ସମି୍ମଳନୀ ର ଉଥଁରିେ ରସ ର ାଗରଦରବ । 

ଆସିଆନ-

ଭାେତ େଣନୀତିକ ସେର ାଗ ରଭୌରଗାଳିକ, ଐତିୋସିକ ଏବଂ ସଭୟତା ସମ୍ପକତେ ଏକ ଦୃଢ ମଳୂଦୁଆ ଉପରେ ଛିଡା ରୋଇଛି । ଚଳି
ତବର୍ତ ୨୦୨୨ ଆସିଆନ-

ଭାେତ ସମ୍ପକତେ ୩୦ବର୍ତ ପେୂଣ କେିବ । ଭାେତ ଏବଂ ଆସିଆନେ ଅରନକ ଆରଲାଚନା ବୟବସ୍ଥା ଅଛି  ାୋ ନି ମିତ ଭାବରେ େୁ

ଏ, ଏେ ିସମି୍ମଳନୀ ସେିତ, ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତେୀ  ରବୈଠକ ଏବଂ ବେିଷ୍ ିଅଧକିାେୀଙ୍କ ରବୈଠକ ରେବ । ରବୈରଦଶକି ବୟାପାେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡ ଟ୍େ ଏସ.୍ 

ଜ ଶଙ୍କେ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୧ ରେ ଅନୁଷି୍ତି ଆସିଆନ-

ଭାେତ ରବୈରଦଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତେୀ  ରବୈଠକ ଏବଂ ଇଏଏସ ୍ରବୈରଦଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ରବୈଠକରେ ଭଚତୁ ଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ର ାଗ ରଦଇଥରିଲ । 
ବାଣଜିୟ ଓ ଉରଦୟାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଏସ ୍ଅନୁପି୍ର ା ପରେଲ ରସରଟଟମ୍ବେ ୨୦୨୧ ରେ ଭଚତୁ ଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆର ାଜତି ରୋଇଥବିା 

ଆସିଆନ ଅଥତରନୈତିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବୈଠକରେ ଭାେତ ପୋମଶତରେ ର ାଗ ରଦଇଥରିଲ । ର ଉଠଁାରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାରନ ଅଥତରନୈତିକ ସେର ା

ଗକ ୁଦୃଢ କେିବା ପାଇ ଁରସମାନଙ୍କେ ପ୍ରତବିଦ୍ଧତାକ ୁନିଶି୍ଚତ କେିଥରିଲ । 

ଅର୍ଟାବେ ୨୭, ୨୦୨୧ ରେ ଅନୁଷି୍ତି ରେବାକ ୁଥବିା ୧୬ ତମ ପବୂତ ଏସିଆ ସମି୍ମଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ର ାଗରଦରବ । ପବୂତ ଏସି
ଆ ସମି୍ମଳନୀ ରେଉଛି ଇରଡା-

ପାସିଫିକ ଅଗ୍ରଣୀ ରନତାଙ୍କ ରନତୃତ୍ୱାଧୀନ ରଫାେମ ୍। ୨୦୦୫ ରେ ଏୋେ ଆେମ୍ଭେୁ, ଏୋ ପବୂତ ଏସିଆେ େଣନୀତକି ଏବଂ ରଭୌରଗା

ଳିକ ବିବର୍ତ୍ତନରେ ଏକ ପ୍ରମଖୁ ଭୂମିକା ଗ୍ରେଣ କେିଛି ।  ୧୦ େି ଆସିଆନ ସଦସୟ ୋଷ୍ଟର ବୟତୀତ ପବୂତ ଏସିଆ ସମି୍ମଳନୀରେ ଭାେତ, 

ଚୀନ୍, ଜାପାନ, ରକାେିଆ ଗଣୋଜୟ, ଅରଷ୍ଟରଲିଆ, ନୁୟଜିଲୟାଡ, ଆରମେିକା ଏବଂ ଋରି୍ଆ ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ । 

ପବୂତ ଏସିଆ ସମି୍ମଳନୀେ ପ୍ରତିଷ୍ାିତା ସଦସୟ ଭାବରେ ଭାେତ ପବୂତ ଏସିଆ ସମି୍ମଳନୀକ ୁମଜବୁତ କେିବା ସେ ସମସାମ ିକ ଆହ୍ୱାନେ 

ମକୁାବଲିା ପାଇ ଁଏୋକ ୁଅଧକି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କେିବାକ ୁପ୍ରତିଶେୁ୍ତବିଦ୍ଧ । ଆସିଆନ ଆଉେଲୁକ ୍ଅଫ୍ ଇରଡା-

ପାସିଫିକ ୍(ଏଓଆଇପି) ଏବଂ ଇରଡା-



ପାସିଫିକ ୍ଓସିଏନସ ୍ଇନିସିଏେିଭ୍ (ଆଇପିଓଆଇ) ମଧ୍ୟରେ ସମି୍ମଶ୍ରଣ ଉପରେ ନିଭେ କେି ବୟବୋେିକ ସେର ାଗକ ୁଆଗକ ୁବଢାଇ

ବା ପାଇ ଁଏୋ ଏକ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ତ ଟଲାେଫମତ । ୧୬ ତମ ପବୂତ ଏସିଆ ସମି୍ମଳନୀରେ ରନତାମାରନ ଆଞ୍ଚଳିକ ତଥା ଆନ୍ତଜତାତୀ  ସ୍ୱାଥତ ତଥା 

ସାମଦୁ୍ରିକ ସେୁକ୍ଷା, ଆତଙ୍କବାଦ, ରକାଭିଡ -

୧୯ ସେର ାଗ ଉପରେ ଆରଲାଚନା କେିରବ । ରନତାମାରନ ଭାେତେ ସେ ପ୍ରାର ାଜକରେ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ, ପ ତୟେନ ଏବଂ ସବୁଜି

ମାେ ପନୁେୁଦ୍ଧାେ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଥତରନୈତକି ପନୁେୁଦ୍ଧାେ ବିର୍ ରେ ର ାର୍ଣାକ ୁଗ୍ରେଣ କେିରବ ରବାଲି ଆଶା କୋ ାଉଛି । 

 

 

ନଆୂଦଲିଲ୍ୀ 

ଅକଟ୍ୋବର 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. 

 


