Prime Minister addresses 17th ASEAN India Summit
November 12, 2020

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 17ତମ ଆସିଆନ-ଭାରତ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମମବାଧିତ କରିଛନ୍ତି
ନମଭମବର 12, 2020
ଆସିଆନର ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭିଏତନାମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟବର ନୁ ଏନ ଜୁ ଆନ ଫୁ କଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣମର 12 ନମଭମବର 2020 ମର
ଅନୁ ଷ୍ଠିତ 17ତମ ଆସିଆନ-ଭାରତ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନମରନ୍ଦ୍ର ମମାଦୀ ମ ାଗ ମଦଇଥିମେ। ଆସିଆନର ସମସ୍ତ ଦଶଟି
ସଦସୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାଗ ମନଇଥିବା ଏହି ମବୈଠକ ଭର୍ତୁଆଲ୍ ଉପାୟମର ଅନୁ ଷ୍ଠତ
ି ମହାଇଥିୋ।
ଏହି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀକୁ ନିଜ ସମମବାଧନମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତର ଆକଟ ଇଷ୍ଟ ବା ପ୍ରାର୍ୟମୁଖୀ ନୀତିମର ଆସିଆନର ମକନ୍ଦ୍ରୀୟତାକୁ
ମରଖାଙ୍କି ତ କରିଥିମୋ ମସ ଉମେଖ କରିଥିମେମ

ଏକ ସମନିବତ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ତଥା ସମୃଦ୍ଧ ଆସିଆନ ଭାରତର ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ

ମହାସାଗରୀୟ ପରିକଳ୍ପନାର ମକନ୍ଦ୍ରମର ଏବଂ ଏହି ମକ୍ଷତ୍ରମର ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧମି ର ସହାୟକ ମହବ। ଏକ ମୁକ୍ତ, ମଖାୋ,
ସାମୁହକ
ି ଏବଂ ନିୟମ ଆଧାରିତ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତର ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ
ମହାସାଗରୀୟ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଉପମର ଆସିଆନର ଦୃ ଷ୍ଟିମକାଣ ମଧ୍ୟମର ସମ୍ମିଶ୍ରଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ମଦବା ଉପମର
ମଜାର ମଦଇଥିମେ। ମସ ଭାରତର ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ପ୍ରୟାସ (ଆଇପିଓଆଇ)ର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତମ୍ଭମର ସହମ ାଗ କରିବାକୁ
ଆସିଆନ ମଦଶମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିମେ।
ମକାଭିଡ-19 ପ୍ରସଙ୍ଗମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତର ପଦମକ୍ଷପ ତଥା ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟକୁ ବୟାପକ ସମଥତନ ଉପମର ଆମୋକପାତ କରିଥିମେ
ଏବଂ ଏହି ମହାମାରୀ ବିମରାଧମର ଆସିଆନର ପଦମକ୍ଷପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିମେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଆନ ମକାଭିଡ-19 ପ୍ରଶମନ ପାଣ୍ଠିକୁ 1
ମିେିୟନ ଆମମରିକୀୟ ଡୋରର ଅବଦାନ ମ ାଷଣା କରିଥିମେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଆନ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟମର ଅଧିକ ମଭୌତିକ ଏବଂ ଡିଜଟ
ି ାେ ମ ାଗାମ ାଗର ମହତ୍ତ୍ୱ ଉପମର ମଜାର ମଦଇଥିମେ
ଏବଂ ଆସିଆନ ମ ାଗାମ ାଗକୁ ସମଥତନ କରି ଭାରତର 1 ବିେିଅନ ଆମମରିକୀୟ ଡୋର ଋଣ ସହାୟତା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଦାହରାଇଥିମେ।
ବାଣିଜୟ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜି ବିନମି ାଗ ମକ୍ଷତ୍ରମର ମସ ମକାଭିଡ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଥତମନୈତକ
ି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ମ ାଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାର ବିବଧ
ି ତା ଏବଂ
ସୁଦୃଢତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ମଦବା ଉପମର ମଜାର ମଦଇଥିମେ।
ଏହି ଅଞ୍ଚଳମର ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତାକୁ ମପ୍ରାତ୍ସାହିତ କରିବାମର ଆସିଆନ ମନତାମାମନ ଭାରତର ଅବଦାନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିମେ ଏବଂ
ଆସିଆନର ମକନ୍ଦ୍ରୀୟତାକୁ ଭାରତର ସମଥତନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିମେ। ମନତାମାମନ ମଧ୍ୟ 2021-2025 ପାଇଁ ନୂ ତନ ଆସିଆନ-ଭାରତ
କା ତୟ ମ ାଜନା ଗ୍ରହଣକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିମେ।

ଏହି ମବୈଠକମର ଦକ୍ଷିଣ ର୍ୀନ ସାଗର ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦ ସମମତ ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ୱାଥତ ଏବଂ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଆଞ୍ଚଳିକ ତଥା ଆନ୍ତଜତାତୀୟ
ବିଷୟଗୁଡକ
ି ମଧ୍ୟ ଆମୋର୍ନା କରା ାଇଥିୋ। ଆନ୍ତଜତାତୀୟ ଆଇନ ବିମଶଷ କରି ମିଳତ
ି ଜାତିସଂ ର ସାମୁଦ୍ରିକ ଆଇନି
(ୟୁ ଏନସିଏେଓଏସ)କୁ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳମର ଏକ ନିୟମ ଆଧାରିତ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ମପ୍ରାତ୍ସାହିତ କରିବାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ
ଉମେଖ କରିଥିମେ। ଦକ୍ଷିଣ ର୍ୀନ ସାଗରମର ଶାନ୍ତି, ସ୍ଥିରତା, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନିରାପର୍ତ୍ାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ତଥା ମପ୍ରାତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ
ମନୌପରିବହନ ଏବଂ ବିମାନ ର୍ଳାର୍ଳ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରିବା ପାଇଁ ମନତାମାମନ ଗୁରୁତ୍ୱାମରାପ କରିଥିମେ।
ନୂ ଆଦିେୀ
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.

