
23rd ASEAN-India Senior Officials’ Meeting 
April 28, 2021  

23ତମ ଆସଆିନ-ଭାରତ ବରଷି୍ଠ ଅଧିକାରୀସ୍ତରୀୟ ବବୈଠକ 

ଏପି୍ରଲ 28, 2222 

2. ସଚବି (ପୂବବ) ଶ୍ରୀମତୀ ରଭିା ଗାଙୁ୍ଗଲି ଦାସ ଏବଂ ଥାଇଲୟାଣ୍ଡର ସ୍ଥାୟୀ ସଚବି ମାନୟବର ଶ୍ରୀ ଥାନ ିବଥାଙ୍ଗଫାକଡ ି28 ଏପି୍ରଲ 2222ବର ଅନୁଷ୍ଠିତ 

23ତମ ଆସଆିନ-ଭାରତ ବରଷି୍ଠ ଅଧିକାରୀସ୍ତରୀୟ ବବୈଠକବର ସହଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରଥିିବଲ। ଭଚବୁ ଆଲ୍ ଉପାୟବର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହ ିବବୈଠକବର ସମସ୍ତ ଦଶଟ ି
ଆସଆିନ ସଦସୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଭାରତର ବରଷି୍ଠ ଅଧିକାରୀମାବନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରଥିିବଲ। 

2. ରାଜବନୈତକି-ସୁରକ୍ଷା, ଅଥବବନୈତକି, ସାମାଜକି-ସାଂସ୍କତୃକି ଏବଂ ବକିାଶ ସହବ ାଗର ସମସ୍ତ ବକ୍ଷତ୍ରବର ଚାଲିଥିବା ଆସଆିନ-ଭାରତ ସହବ ାଗର ସ୍ଥିତ ି

ଏହ ିବବୈଠକବର ସମୀକ୍ଷା କରା ାଇଥିଲା। ଏହ ିବବୈଠକବର ଆସଆିନ-ଭାରତ କା ବୟ ବ ାଜନା (2222-2225) କା ବୟକାରୀ କରବିା ପାଇଁ ପଦବକ୍ଷପ 
ଉପବର ମଧ୍ୟ ବଚିାର କରା ାଇଥିଲା ଏବଂ ଆସଆିନ-ଭାରତ ରଣନୀତକି ଭାଗିଦାରୀକୁ ଆହୁର ି ମଜବୁତ କରବିାର ଉପାୟ ଉପବର ଆବଲାଚନା 
କରା ାଇଥିଲା। ବକାଭିଡ-29 ମହାମାରୀ ବବିରାଧବର ଲବେଇବର ସହବ ାଗକୁ ମଜବୁତ କରବିାର ଉପାୟ ଏବଂ ମାଧ୍ୟମ ସହତି ପାରସ୍ପରକି ଆଗ୍ରହର 
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ବ ଆଞ୍ଚଳକି ତଥା ଆନ୍ତଜବାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପବର ମଧ୍ୟ ଆବଲାଚନା କରା ାଇଥିଲା। 

3. ସଚବି (ପୂବବ) ନଜି ବକ୍ତବୟବର ଗତ ତନି ିବର୍ବ ଧର ିଆସଆିନ-ଭାରତ ଆବଲାଚନା ସମ୍ପକବର ସଂବ ାଜକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଥାଇଲୟାଣ୍ଡର ଦୃେ ତଥା ସହାୟକ 

ଭୂମିକାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରଥିିବଲ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ବୀ ସଂବ ାଜକ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଙି୍ଗାପୁର ସହତି କା ବୟ କରବିାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରଥିିବଲ। ଭାରତର ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ 
ମହାସାଗର ପରକିଳ୍ପନାବର ଆସଆିନର ବକନ୍ଦ୍ରୀୟତାକୁ ସୂଚାଇ ବସ ଉବେଖ କରଥିିବଲବ  ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳବର ଶକି୍ତଶାଳୀ, ଏକୀକୃତ 

ତଥା ସମଦୃ୍ଧ ଆସଆିନ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁବବାଲି ଭାରତ ଚାହୁଁଛ ି ାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧବିର ସହାୟକ ବହବ। ଆସଆିନ-
ଭାରତ ରଣନୀତକି ଭାଗିଦାରୀକୁ ମଜବୁତ କରବିା ପାଇଁ ଭାରତର ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ପ୍ରୟାସ (ଆଇପିଓଆଇ) ଏବଂ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ 
ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳ ଉପବର ଆସଆିନର ଦୃଷି୍ଟଭଙ୍ଗୀ (ଏଓଆଇପି) ମଧ୍ୟବର ସମନୱୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରବିା ଉପବର ସଚବି (ପୂବବ) ଗୁରୁତ୍ୱାବରାପ କରିଥିବଲ। 

4. ଆସଆିନ ସଦସୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡକିର ବରଷି୍ଠ ଅଧିକାରୀମାବନ 2222 ବର୍ବକୁ ଆସଆିନ-ଭାରତ ବନୁ୍ଧତ୍ୱର ବର୍ବ ଭାବବର ପାଳନ କରବିାକୁ ଭାରତର 
ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସ୍ୱାଗତ କରଥିିବଲ କାରଣ ଏହ ିବର୍ବ ଆସଆିନ-ଭାରତ ବକ୍ଷତ୍ରୀୟ ଭାଗିଦାରୀର 32ତମ ବାର୍ିକୀ, ଆବଲାଚନା ସହଭାଗୀତାର 25ତମ ବାର୍ିକୀ, 

ଶଖିର ସମି୍ମଳନୀସ୍ତରୀୟ ସହଭାଗୀତାର 22ତମ ବାର୍ିକୀ ଏବଂ 22 ବର୍ବର ରଣନୀତକି ଭାଗିଦାରୀ ପୂର୍ତ୍ ି ବହବ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସିଆନ ଏବଂ 

ଆସଆିନ ବନତୃତ୍ୱାଧୀନ ବୟବସ୍ଥାକୁ ଭାରତର ସମଥବନକୁ ବସମାବନ ପ୍ରଶଂସା କରଥିିବଲ। 

5. ଭାରତ ଏବଂ ଆସଆିନ ମଧ୍ୟବର ଦୃେ ସାଂସ୍କତୃକି, ଅଥବବନୈତକି ଏବଂ ରାଜବନୈତକି ସମ୍ପକବ ଆମ ଦୃଷି୍ଟବକାଣର ଅଧିକ ସଂ ୁକ୍ତ ଭାରତ ଏବଂ ଆସଆିନ 

ହାସଲ କରବିା ନମିବନ୍ତ ସହାୟ ବହବ। 

ନୂଆଦେିୀ 
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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. 
 


