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ଭାରତ-ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ବ ଠ
ୈ କ
ଜାନୁ ଆରୀ 19, 2022
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବରନ୍ଦ୍ର ବମାଦୀଙ୍କ ବନତୃ ତ୍ୱବର 27 ଜାନୁ ଆରୀ 2022 ବର ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଫମଚାଟବର କାଜାଖସ୍ତାନ, କିର୍ଗିଜ ର୍ଗଣତନ୍ତ୍ର,
ତାଜିକସ୍ତ
ି ାନ, ତୁ କଚବମନିସ୍ତାନ ଏ ଂ ଉଜବ କିସ୍ତାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣବର ଭାରତ-ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ବ ଠ
ୈ କ
ଆବ ାଜିତ ବହ । ଭାରତ ଏ ଂ ମଧ୍ୟ ଏସିଆର ବଦଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବର ଏହା ପ୍ରଥମ ବନତା ସ୍ତରୀ ବ ଠ
ୈ କ ବହ ।
ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ମଧ୍ୟ ଏସୀ ବଦଶର୍ଗୁଡକ
ି ସହିତ ଭାରତର ଢୁ ଥି ା ସମ୍ପକଚକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କବର। ଏହି ବଦଶର୍ଗୁଡକ
ି ଭାରତର " ସ୍ତ
ି ାରିତ
ପବଡାଶୀ ଅଞ୍ଚଳର” ଏକ ଅଂଶ। 2015 ବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବରନ୍ଦ୍ର ବମାଦୀ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏସୀ ବଦଶକୁ ଏକ ଐତିହାସିକ ର୍ଗସ୍ତ
କରିଥିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦ୍ୱିପକ୍୍ିି୍ ଓ ହୁ ପକ୍ଷୀ ମଞ୍ଚବର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀ ମତ ନ
ି ମ
ି
ବହାଇଛି।
ଭାରତ-ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ବ ବୈ ଦଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀ ଆବୋର୍ନା ଆରମ୍ଭ କରି ା ଦ୍ୱାରା ଭାରତ-ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ସମ୍ପକଚକୁ ବପ୍ରରଣା ମିଳଛ
ି ।ି ଏହି
ଆବୋର୍ନାର ତୃ ତୀ ବ ଠ
ୈ କ 18-20 ଡିବସମବର 2021 ମଧ୍ୟବର ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀବର ଅନୁ ଷ୍ଠିତ ବହାଇଥିୋ। 10 ନବଭମବର 2021 ବର
ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀବର ଆବ ାଜିତ ଆଫର୍ଗାନିସ୍ତାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପବର ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁରକ୍ଷା ଆବୋର୍ନାବର ମଧ୍ୟ ଏସୀ ବଦଶର୍ଗୁଡକ
ି ର ଜାତୀ ସୁରକ୍ଷା
ପରିଷଦର ସର୍ି ମାନଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଆଫର୍ଗାନିସ୍ତାନ ଉପବର ଏକ ସାଧାରଣ ଆଞ୍ଚଳିକ ଆଭିମଖ
ୁ ୟକୁ ଦଶଚାଇଥିୋ।
ପ୍ରଥମ ଭାରତ-ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀବର ବନତାମାବନ ଭାରତ-ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ସମ୍ପକଚକୁ ନୂ ତନ ଉଚ୍ଚତାକୁ ବନ ା ପାଇଁ ପଦବକ୍ଷପ
ଷ
ି ବର ଆବୋର୍ନା କରିବ ବ ାେି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବିଶେି ୍ରି ଉପୁଜଥି
ି ା ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁରକ୍ଷା ପରିସ୍ଥତ
ି ି ସବମତ ଆଞ୍ଚଳିକ ତଥା
ଆନ୍ତଜଚାତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପବର ବସମାବନ ମତ ନ
ି ମ
ି
କରିବ ବ ାେି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଭାରତ-ମଧ୍ୟ ଏସିଆର ସ୍ତ
ି ୃତ ତଥା ସ୍ଥା ୀ ସହଭାର୍ଗୀତା ପାଇଁ ଭାରତ ଏ ଂ ମଧ୍ୟ ଏସୀ ବଦଶର୍ଗୁଡକ
ି ର ବନତାମାବନ
ବଦଉଥି ା ର୍ଗୁରୁତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ଅବଟ।
ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ
ଜାନୁ ଆରୀ 19, 2022

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.

