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ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି13 ତମ ଏଏସଇଏମ ଶଖିର ସମି୍ମଳନୀର ରଟି୍ରଟି ଅଧିବେଶନକୁ ସବମବାଧିତ କରଛିନ୍ତ ି

ନବେମବର 26, 2021 

ମହାମାରୀ େର୍ତ୍ତମାନର ବେୈଶ୍ୱକି େୟେସ୍ଥାବର ଅପର୍ଯତୟାପ୍ତତାକୁ ଉଜାଗର କରଛି;ି ଏହ ିଅୋେକୁ ଦୂର କରେିା ପାଇ ଁଏକ େହୁପକ୍ଷୀୟ ଓ 
ସହବର୍ଯାଗୀ ଆେିମଖୁୟ ଆେଶୟକ - ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି

ମହାସାଗର ସମୃଦ୍ଧରି ପଥ ଅବଟ; ଏହାକୁ ମୁକ୍ତ ଓ ଅୋଧ ରଖିୋ ଗରୁୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ - ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି

ଜଳୋୟୁ ପରେିର୍ତ୍ତନର ମୁକାେଲିା କରେିାକୁ ରାସ୍ତା ବହଉଛ ିଜଳୋୟୁ ନୟାୟ ମାଧ୍ୟମବର - ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି

ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି13 ତମ ଏସଆି-ୟୁବରାପ ସମି୍ମଳନୀର ରଟି୍ରଟି ଅଧିବେଶନକୁ ସବମବାଧିତ କରଛିନ୍ତ ି

ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିଶ୍ରୀ ଏମ ବେଙ୍କୟା ନାଇଡୁ ଆଜ ି25 ନବେମବରରୁ େର୍ତୁ ଆଲ ଫମତାଟବର ଆରମ୍ଭ ବହାଇଥିୋ ”ସମସ୍ତଙ୍କ ଅେିେୃଦ୍ଧ ିପାଇଁ 
େହୁପକ୍ଷୀୟତାକୁ ମଜେୁତ କରେିା” େଷିୟେସୁ୍ତ ଉପବର ଆଧାରତି ଦୁଇ ଦନିଆି ଏଏସଇଏମ ସମି୍ମଳନୀର ରଟି୍ରଟି ଅଧିବେଶନକୁ ସବମବାଧିତ 
କରଛିନ୍ତ।ି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିଗତକାଲି ସମି୍ମଳନୀର ସାଧାରଣ ଅଧିବେଶନକୁ ସବମବାଧିତ କରଥିିବଲ। 

ରଟି୍ରଟି ଅଧିବେଶନବର ଶ୍ରୀ ନାଇଡୁ କହଛିନ୍ତ ିବର୍ଯ ବକାେିଡ-19 ମହାମାରୀ େର୍ତ୍ତମାନର ବେୈଶ୍ୱକି େୟେସ୍ଥାବର େବିଶଷ କର ିସ୍ୱାସ୍ଥୟ େୟେସ୍ଥା ଓ 
ବର୍ଯାଗାଣ ଶଙୃ୍ଖଳାବର ଅବନକ ଅପର୍ଯତୟାପ୍ତତାକୁ ଉଜାଗର କରଛି ିଏେଂ ଏହ ିଅୋେକୁ ଦୂର କରେିା ପାଇଁ େହୁପକ୍ଷୀୟ ତଥା ସହବର୍ଯାଗୀ 

ଆେିମଖୁୟ ପାଇଁ ଆହବାନ ବଦଇଛନ୍ତ।ି ବକାେିଡ-19 େବିରାଧବର ଲବେଇବର ୋରତର ଅେଦାନ େଷିୟବର ବସ କହଛିନ୍ତ ିବର୍ଯ େଶି୍ୱ 
ଜନସଂଖୟାର ଏକ ଷଷ୍ାଂଶବର ସଂକ୍ରମଣକୁ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କର ିୋରତ େଶି୍ୱକୁ ସରୁକି୍ଷତ କରେିାବର ସହବର୍ଯାଗ କରଛି।ି ଏକ େଲିିୟନରୁ ଅଧିକ 
ଟକିାକରଣର ମାଇଲଖଣୁ୍ଟ େଷିୟବର ଶ୍ରୀ ନାଇଡୁ କହଛିନ୍ତ ିବର୍ଯ ଟକିା ଆେଶୟକ କରୁଥିୋ ବଦଶଗୁଡକୁି ପଣୁି ଟକିା ରପ୍ତାନ ିଆରମ୍ଭ କରେିା 
ପାଇଁ ୋରତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାର ିରଖିଛ।ି 

ଜଗତୀକରଣ େଶି୍ୱବର ସାମଦିୁ୍ରକ ସରୁକ୍ଷା ଉପବର ଗରୁୁତ୍ୱ ବଦଇ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିକହଛିନ୍ତ ିବର୍ଯ ମହାସାଗର ବହଉଛ ିସମୃଦ୍ଧରି ପଥ ଏେଂ ଉେୟ 

ପାରମ୍ପରକି ଓ ଅଣ-ପାରମ୍ପରକି େପିଦରୁ ଏହାକୁ ମୁକ୍ତ ଓ ଅୋଧ ରଖିୋ ଜରୁରୀ। ଏହ ିପରବିପ୍ରକ୍ଷୀବର ୋରତର ଆେିମଖୁୟକୁ ନଦି୍ଧତାରଣ 
କରୁଥିୋ ପାଞ୍ଚଟ ିନୀତ ିେଷିୟବର ବସ ଉବେଖ କରଛିନ୍ତ ିର୍ଯାହା ମୁକ୍ତ, ବଖାଲା ଏେଂ ସୁରକି୍ଷତ ସାମଦିୁ୍ରକ ୋଣଜିୟ, ଆନ୍ତଜତାତକି ଆଇନ 
ଆଧାରତି ସାମୁଦି୍ରକ େେିାଦର ଶାନ୍ତପିୂର୍ଣ୍ତ ସମାଧାନ, ପ୍ରାକୃତକି େପିର୍ଯତୟୟ ଓ ସାମୁଦି୍ରକ େପିଦର ସାମୂହକି ସମାଧାନ, ସାମଦିୁ୍ରକ ପରବିେଶ ଓ 
ସାମଦିୁ୍ରକ ସମବଳର ସଂରକ୍ଷଣ ଏେଂ ବଦଶମାନଙ୍କର ସ୍ଥରିତା ଓ ଅେବଶାଷଣ କ୍ଷମତାକୁ ଆଧାର କର ିଦାୟିତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ତ ସାମଦିୁ୍ରକ ସଂବର୍ଯାଗୀକରଣକୁ 

ଉତ୍ସାହତି କବର। 

 



ଜଳୋୟୁ ପରେିର୍ତ୍ତନକୁ ବନଇ କାର୍ଯତୟକୁ ସାଧାରଣ ସ୍ୱାଥତର ଅନୟ ଏକ ବକ୍ଷତ୍ର ୋେବର େର୍ଣ୍ତନା କର ିଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିବଦାହରାଇଛନ୍ତ ିବର୍ଯ 
ଜଳୋୟୁ ପରେିର୍ତ୍ତନର ମକୁାେଲିା କରେିାର ରାସ୍ତା ବହଉଛ ିଜଳୋୟୁ ନୟାୟ ର୍ଯାହାକୁ ବଦଶମାନଙୁ୍କ ଏକ େୃହତ ଓ ଦୀର୍ତମିଆଦ ିଦୃଷି୍ଟବକାଣରୁ 

ବଦଖିୋ ଆେଶୟକ। 

ଶ୍ରୀ ନାଇଡୁ କହଛିନ୍ତ ିବର୍ଯ ମହାମାରୀ ପରେର୍ତ୍ତୀ ରୁ୍ଯଗବର ଆମକୁ ଏକ େିନ୍ନ ଜଗତ ଅବପକ୍ଷା କରଛି ିର୍ଯାହା େଶି୍ୱାସ ଓ ପାରଦଶତୀତା, ସ୍ଥିରତା ଓ 

େଶି୍ୱାସନୀୟତା ଏେଂ ପସନ୍ଦ ଓ ଅନାେଶୟକତା ଉପବର ଅଧିକ ବଜାର ବଦଇଥାଏ। ବସ କହଛିନ୍ତ ିବର୍ଯ ଏ ଦଗିବର ଏସଆି ଓ ୟୁବରାପର 

ବଦଶଗୁଡକୁି ଏକାଠ ିକର ିଏଏସଇଏମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ େୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରଥିାଏ। ଏହ ିଅେସରବର ବସ ଏହ ିଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତଙ୍କ 
ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ତଥା ଅେିେୃଦ୍ଧ ିସୁନଶିି୍ଚତ କରେିା ପାଇଁ ଏକତାର ୋେନାବର େଶି୍ୱ ସହତି ୋରତର ଅେିଜ୍ଞତା ଓ ସମବଳ ୋଣ୍ଟେିା ପାଇଁ ଏହାର 
ପ୍ରତେିଦ୍ଧତାକୁ ବଦାହରାଇଛନ୍ତ।ି 

ନୂଆଦେିୀ 

ନବେମବର 26, 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. 

 


