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ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 17ତମ ଆସଆିନ-ଭାରତ ଶଖିର ସମି୍ମଳନୀକୁ ସମମବାଧିତ କରଛିନ୍ତ ି

ନମଭମବର 12, 2020 

ଆସଆିନର ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭିଏତନାମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟବର ନୁଏନ ଜୁଆନ ଫୁକଙ୍କ ନମିନ୍ତ୍ରଣମର 12 ନମଭମବର 2020 ମର 

ଅନୁଷ୍ଠିତ 17ତମ ଆସଆିନ-ଭାରତ ଶଖିର ସମି୍ମଳନୀମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନମରନ୍ଦ୍ର ମମାଦୀ ମ ାଗ ମଦଇଥିମେ। ଆସଆିନର ସମସ୍ତ ଦଶଟ ି

ସଦସୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାଗ ମନଇଥିବା ଏହ ିମବୈଠକ ଭର୍ତୁ ଆଲ୍ ଉପାୟମର ଅନୁଷ୍ଠତି ମହାଇଥିୋ। 

ଏହ ି ଶଖିର ସମି୍ମଳନୀକୁ ନଜି ସମମବାଧନମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତର ଆକଟ ଇଷ୍ଟ ବା ପ୍ରାର୍ୟମଖୁୀ ନୀତମିର ଆସଆିନର ମକନ୍ଦ୍ରୀୟତାକୁ 
ମରଖାଙି୍କତ କରଥିିମୋ ମସ ଉମେଖ କରଥିିମେମ  ଏକ ସମନିବତ, ପ୍ରତକି୍ରିୟାଶୀଳ ତଥା ସମୃଦ୍ଧ ଆସଆିନ ଭାରତର ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ 

ମହାସାଗରୀୟ ପରକିଳ୍ପନାର ମକନ୍ଦ୍ରମର ଏବଂ ଏହ ିମକ୍ଷତ୍ରମର ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧମିର ସହାୟକ ମହବ। ଏକ ମୁକ୍ତ, ମଖାୋ, 
ସାମୁହକି ଏବଂ ନୟିମ ଆଧାରତି ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ସନୁଶିି୍ଚତ କରବିା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତର ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ 
ମହାସାଗରୀୟ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଉପମର ଆସଆିନର ଦୃଷ୍ଟିମକାଣ ମଧ୍ୟମର ସମି୍ମଶ୍ରଣକୁ ଗରୁୁତ୍ୱ ମଦବା ଉପମର 

ମଜାର ମଦଇଥିମେ। ମସ ଭାରତର ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ପ୍ରୟାସ (ଆଇପିଓଆଇ)ର ବଭିିନ୍ନ ସ୍ତମ୍ଭମର ସହମ ାଗ କରବିାକୁ 

ଆସଆିନ ମଦଶମାନଙୁ୍କ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରଥିିମେ। 

ମକାଭିଡ-19 ପ୍ରସଙ୍ଗମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତର ପଦମକ୍ଷପ ତଥା ବଶି୍ୱ ସମୁଦାୟକୁ ବୟାପକ ସମଥତନ ଉପମର ଆମୋକପାତ କରଥିିମେ 
ଏବଂ ଏହ ିମହାମାରୀ ବମିରାଧମର ଆସଆିନର ପଦମକ୍ଷପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରଥିିମେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସଆିନ ମକାଭିଡ-19 ପ୍ରଶମନ ପାଣ୍ଠକୁି 1 

ମିେିୟନ ଆମମରକିୀୟ ଡୋରର ଅବଦାନ ମ ାଷଣା କରଥିିମେ। 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆସଆିନ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟମର ଅଧିକ ମଭୌତକି ଏବଂ ଡଜିଟିାେ ମ ାଗାମ ାଗର ମହତ୍ତ୍ୱ ଉପମର ମଜାର ମଦଇଥିମେ 

ଏବଂ ଆସଆିନ ମ ାଗାମ ାଗକୁ ସମଥତନ କର ିଭାରତର 1 ବେିିଅନ ଆମମରକିୀୟ ଡୋର ଋଣ ସହାୟତା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଦାହରାଇଥିମେ। 
ବାଣିଜୟ ଏବଂ ପୁଞି୍ଜ ବନିମି ାଗ ମକ୍ଷତ୍ରମର ମସ ମକାଭିଡ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଥତମନୈତକି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ମ ାଗାଣ ଶଙୃ୍ଖଳାର ବବିଧିତା ଏବଂ 

ସୁଦୃଢତାକୁ ଗରୁୁତ୍ୱ ମଦବା ଉପମର ମଜାର ମଦଇଥିମେ। 

ଏହ ି ଅଞ୍ଚଳମର ଶାନ୍ତ ି ଏବଂ ସି୍ଥରତାକୁ ମପ୍ରାତ୍ସାହତି କରବିାମର ଆସଆିନ ମନତାମାମନ ଭାରତର ଅବଦାନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରଥିିମେ ଏବଂ 

ଆସଆିନର ମକନ୍ଦ୍ରୀୟତାକୁ ଭାରତର ସମଥତନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରଥିିମେ। ମନତାମାମନ ମଧ୍ୟ 2021-2025 ପାଇଁ ନୂତନ ଆସଆିନ-ଭାରତ 

କା ତୟ ମ ାଜନା ଗ୍ରହଣକୁ ସ୍ୱାଗତ କରଥିିମେ। 

  



ଏହ ି ମବୈଠକମର ଦକି୍ଷଣ ର୍ୀନ ସାଗର ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦ ସମମତ ପାରସ୍ପରକି ସ୍ୱାଥତ ଏବଂ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଆଞ୍ଚଳକି ତଥା ଆନ୍ତଜତାତୀୟ 
ବଷିୟଗୁଡକି ମଧ୍ୟ ଆମୋର୍ନା କରା ାଇଥିୋ। ଆନ୍ତଜତାତୀୟ ଆଇନ ବମିଶଷ କର ି ମଳିତି ଜାତସିଂ ର ସାମୁଦି୍ରକ ଆଇନ ି
(ୟୁଏନସଏିେଓଏସ)କୁ ପାଳନ କରବିା ସହତି ଏହ ିଅଞ୍ଚଳମର ଏକ ନୟିମ ଆଧାରତି ଶଙୃ୍ଖଳାକୁ ମପ୍ରାତ୍ସାହତି କରବିାର ଗରୁୁତ୍ୱକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ 

ଉମେଖ କରଥିିମେ। ଦକି୍ଷଣ ର୍ୀନ ସାଗରମର ଶାନ୍ତ,ି ସ୍ଥିରତା, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନରିାପର୍ତ୍ାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ତଥା ମପ୍ରାତ୍ସାହତି କରବିା ଏବଂ 

ମନୌପରବିହନ ଏବଂ ବମିାନ ର୍ଳାର୍ଳ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସନୁଶିି୍ଚତ କରବିା ପାଇଁ ମନତାମାମନ ଗରୁୁତ୍ୱାମରାପ କରଥିିମେ। 

ନୂଆଦେିୀ 
ନମଭମବର 12, 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


