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15 ତମ ପୂର୍ ବ ଏସି ଆ ସମ୍ମି ଳନୀ
ନଭେମ୍ବର 14, 2020
1. ଭ ୈଭେଶିକ ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର. ଏସ୍. ଜୟଶଙ୍କର 14 ନଭେମ୍ବର 2020 ଭର 15 ତମ ପୂ ବ ଏସି ଆ ସମ୍ମିଳନୀ
(EAS) ଭର ୋରତର ପ୍ରତିନିଧ ିତ୍ୱ କରି ଥ ିଭେ। େର୍ଚବଯୟଆେ ସମ୍ମିଳନୀର ଭ ୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା େି ଏତନାମର
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟ ର ଗଯଏନ୍ ଜଯଆନ୍ ଫଯ କ୍ ଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କରାଯି

ଏ ଂ ଏଥ ିଭର ସମୂହର ସମସ୍ତ ଅଷ୍ଟାେଶ EAS

ଭେଶଗଯଡ଼ିକ ୋଗ ଭନଇଥ ିଭେ।
2. ଭ ୈଭେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ମନ୍ତ ୟଭର, ରଣଭନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗଭର ମତ

ିନିମୟ ପାଇ ଁ ଭନତାଙ୍କ ଭନତୃ ତ୍ୱାଧୀନ

ଭଫାରମ୍ ୋ ଭର EAS ର ମହତ୍ତ୍ଵକଯ ପଯଣପ୍ର
ି ମାଣିତ କରି ଛନ୍ତି। ଭସ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟରୀୟ ନିୟମଗଯଡ଼ିକଯ ପାଳନ କରି ା,
ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଖଣ୍ଡତା ଏ ଂ ସା ଭବ େୌମତ୍ୱକଯ ସମ୍ମାନ ଭେ ା ଏ ଂ ନିୟମ ଆଧାରି ତ

ିଶ୍ୱ

ୟ ସ୍ଥାକଯ ଭପ୍ରାତ୍ସାହିତ

କରି ା ପାଇ ଁ ଆ ଶୟକତା ଉପଭର ଗଯରଯତ୍ୱାଭରାପ କରି ଥ ିଭେ।
3. COVID-19 ଭର, ଭସ ମହାମାରୀ ପ୍ରତି ୋରତର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ିଷୟଭର EAS ଭନତାମାନଙ୍କଯ ସୂର୍ଚନା

ଭେଇଥ ିଭେ ଏ ଂ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟରୀୟ ସମ୍ପ୍ରୋୟକଯ ସମଥବନ କରି ା ପାଇ ଁ ୋରତର ପ୍ରୟାସ ଉପଭର ପ୍ରକାଶ
ପକାଇଥ ିଭେ। ସମସ୍ତ ଭେଶ ପାଇ ଁ COVID ଟିକା ଉପେବ୍ଧ କରାଇ ା ତଥା ସଯେେ ମୂେୟଭର ସହାୟତା
କରି ାକଯ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ଭମାେୀଙ୍କର

ପ୍ରତି ଦ୍ଧତାକଯ

ଭସ

ଭୋହରାଇଛନ୍ତି।

4. ଭ ୈଭେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ଭକନ୍ଦ୍ରଭର ASEAN ସହିତ ଏକ ଏକୀକୃତ ଏ ଂ ଭଜୈ କ
ି ସାମଯଦ୍ରକ
ି ଅନ୍ତରି କ୍ଷ ରୂପଭର
ଇଭଣ୍ଡା-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରଭର

ଢଯ ଥ ି ା ଆଗ୍ରହକଯ ଉଲ୍ଲି ଖ ିତ କରି ଛନ୍ତି। ଭସ ASEAN ଆଉଟେଯ କ୍ ଏ ଂ

ୋରତର ଇଭଣ୍ଡା-ପୟାସି ଫିକ୍ ମହାସାଗର ଉେୟମ ମଧ୍ୟଭର ସମନ୍ୱୟକଯ ପ୍ରଶଂସା କରି ଥ ିଭେ। ଅନୟ ଭେଶମାନଙ୍କ
ଦ୍ଵାରା ହାେଭର ଭ ାଷଣା କରାଯାଇଥ ି ା ୋରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ନୀତି ଉପଭର ୋରତ ମଧ୍ୟ ସମାନ
ରୂପଭର ସକାରାତ୍ମକ ଥ ିୋ। ଯେି ଅନ୍ତରାଷ୍ଟରୀୟ େୃ ଷ୍ଟିଭକାଣ ପାଇ ଁ ପ୍ରତି ଦ୍ଧତା ଥ ିଭେ ମଧ୍ୟ

ିେିନ୍ନ େୃ ଷ୍ଟିଭକାଣକଯ

ସଯସଂଗତ କରି ା ପାଇ ଁ କୋପି ର୍ଚୟାଭେଞ୍ଜ ଭହ ନାହି।ଁ
5. ଭ ୈଭେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ େକ୍ଷିଣ ର୍ଚୀନ୍ ସାଗରଭର

ିଶ୍ୱାସକଯ ନଷ୍ଟ କରଯଥ ି ା କାଯବୟ ଏ ଂ

ର୍ଚିନ୍ତାକଯ ପ୍ରକଟ କରି ଛନ୍ତି। ଭସ କହିଛନ୍ତି ଭଯ ଆର୍ଚରଣ ସଂହିତା

ଟଣା ଗଯଡ଼ିକ

ିଷୟଭର

ଯ ଝାମଣା ତୃ ତୀୟ ପକ୍ଷର ଭ ୈଧ ହିତ ପାଇ ଁ

କ୍ଷତିକାରକ ଭହ ା ଉର୍ଚିତ ନଯ ଭହ ଁ ଏ ଂ UNCLOS ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ବ ସଯସଙ୍ଗତ ଭହ ା ଉର୍ଚିତ। ଭସ ମଧ୍ୟ ସାରା
େଯ ନିଆରଯ ଆତଙ୍କ ାେ, ଜଳ ାୟଯ ପରି ର୍ତ୍ବନ, ମହାମାରୀ ଇତୟାେି ର୍ଚୟାଭେଞ୍ଜ ଗଯଡ଼ିକର ମଯକା ିୋ କରି ା ପାଇ ଁ
COVID ପର ର୍ତ୍ବୀ େଯ ନିଆଭର ଅଧ ିକରଯ ଅଧ ିକ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟରୀୟ ସହଭଯାଗର ଆ ଶୟକତା ଉପଭର ମଧ୍ୟ
ଆଭୋକପାତ କରି ଛନ୍ତି।

6. ସମ୍ମିଳନୀଭର EAS ପ୍ଲାଟଫମବକଯ ମଜ ଯ ତ କରି ା ଏ ଂ ନିଜର 15 ତମ ାଷି କୀଭର ଉେୀୟମାନ ର୍ଚୟାଭେଞ୍ଜକଯ
ଅଧ ିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ କରି ା ପାଇ ଁ ଉପାୟ ଉପଭର ଆଭୋର୍ଚନା କରାଯାଇଥ ିୋ ଏ ଂ ହା ଭନାଇ
ଭ ାଷଣାନାମାକଯ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥ ିୋ। ସମସ୍ତ ଭନତାମାଭନ COVID-19 ଟିକା ପାଇ ଁ ନିରାପେ, ପ୍ରୋ ଶାଳୀ
ଏ ଂ ସଯେେ ମୂେୟଭର ସଯନିଶ୍ଚିତ କରି ାଭର ସହଭଯାଗର ଗଯରଯତ୍ୱକଯ ଭରଖାଙ୍କି ତ କରି ଛନ୍ତି। ଭସମାଭନ ିଶ୍ୱଜନିତ
ଆପୂର୍ତ୍ି କ୍ରମର ଶୀଘ୍ର ତଥା ନିରନ୍ତର ଅଥବଭନୈତକ
ି ସଯଧାର ପାଇ ଁ ଅଧ ିକରଯ ଅଧ ିକ ସହଭଯାଗ କଇର ା ପାଇ ଁ
ର୍ଚୟାଭେଞ୍ଜ କରି ଛନ୍ତି। େକ୍ଷିଣ ର୍ଚୀନ୍ ସାଗର, ଭକାରି ଆ ଉପଦ୍ଵୀପ ଏ ଂ ରାଖାଇନ୍ ରାଜୟ ପରି ଆଞ୍ଚଳିକ ତଥା
ଅନ୍ତରାଷ୍ଟରୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପଭର ମଧ୍ୟ ଆଭୋର୍ଚନା କରାଯାଇଥ ିୋ। ହା ଭନାଇ ଭ ାଷଣାନାମା

ୟତୀତ ସାମଯଦ୍ରିକ

ସ୍ଥି ରତା, ମହାମାରୀ ନିରାକରଣ ଏ ଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା; ମହିଳା, ଶାନ୍ତି ଏ ଂ ସଯରକ୍ଷା; ଏ ଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଥବନୀତିର ସ୍ଥିର
ଅେି ୃ ଦ୍ଧି

ଇତୟାେି

ଉପଭର

ଅନୟ

ର୍ଚାରି ଜଣ

ଭନତାଙ୍କ

ି ୃ ର୍ତ୍ି

ମଧ୍ୟ

ଗ୍ରହଣ

କରାଯାଇଛି।

ନୂ ଆ େିଲ୍ଲୀ
ନଭେମ୍ବର 14, 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.

