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ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅକ୍ଟାବର ୨୭, ୨୦୨୧ କର ୧୬ତମ ପବୂବ ଏସିଆ ସମି୍ମଳନୀକର ଅଂଶଗ୍ରହଣ 

କରିଛନି୍ତ 
ଅକ୍ଟୋବର 27, 2021 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦୀ ଆଜ ିଭିଡିଓ କନଫକରନି ସଂ ମାଧ୍ୟମକର ୧୬ତମ ପବୂବ ଏସିଆ ସମି୍ମଳନୀକର ଭାଗ କନଇଥକିେ । ୧୬ 

ତମ ପବୂବ ଏସିଆ ସମି୍ମଳନୀ ଇଏଏସ ୍ଏବଂ ଆସିଆନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବକର ବ୍ରୁକନଇ ଦ୍ୱାରା ଆକ ାଜତି କହାଇଥେିା ।  ଏଥକିର ଆସିଆନ

 କଦଶ ସକମତ ଇଏଏସର୍ ସହକ ାଗୀ ରାଷ୍ଟ  ଥା ଅକଷ୍ଟେେିଆ, ଚୀନ୍, ଜାପାନ, ଦକି୍ଷଣ କକାରିଆ, ଋଷିଆ, ଆକମରିକା ଏବଂ ଭାରତ 

ଆଦ ିକଦଶର କନତାଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଦଖବିାକ ୁମିଳିଥେିା । ଭାରତ ଇଏଏସର୍ ସକ୍ରି  ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ । ଏହା ଥେିା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 

ସପ୍ତମ ପବୂବ ଏସିଆ ସମି୍ମଳନୀ। 

ଶଖିର ସମି୍ମଳନୀକର କଦଇଥବିା ମନ୍ତବୟକର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇକଡା-

ପାସିଫିକର୍ ପ୍ରମଖୁୟ କନତାଙ୍କ କନତୃତ୍ୱାଧୀନ କଫାରମ ୍ଭାବକର ଇଏଏସର୍ ଗରୁୁତ୍ୱକ ୁପନୁଃ ପ୍ରମାଣତି କରିଛନି୍ତ । ଟିକା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା 
ସାମଗ୍ରୀ କ ାଗାଣ ମାଧ୍ୟମକର କକାଭିଡ -

୧୯ ମହାମାରୀ ବିକରାଧକର େଢବିା ପାଇ ଁଭାରତର ପ୍ର ାସକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅକୋକପାତ କରିଛନି୍ତ । ମହାମାରୀ ପରବର୍ତ୍ବୀ ପନୁରୁଦ୍ଧା
ର ତଥା ବିଶ୍ୱର ସି୍ଥର ମେୂୟ ଶଙୃ୍ଖଳା ସନୁିଶି୍ଚତ କରିବା ପାଇ ଁପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆତ୍ମନିଭବର ଭାରତ ଅଭି ାନ ବିଷ କର ମଧ୍ୟ କହିଥକିେ । ସ୍ଥା
 ୀ ଜୀବନକଶୈଳୀ ମଧ୍ୟକର ଅଥବନୀତ,ି ପରିକବଶ ଏବଂ ଜଳବା ୁର ଏକ ଉର୍ତ୍ମ ସନ୍ତୁଳନ ପ୍ରତିଷ୍ ଠା ଉପକର କସ ଗରୁୁତ୍ୱାକରାପ କରିଛ। 

୧୬ ତମ ଇଏଏସକ୍ର ଇକଡା-ପାସିଫ୍

ିକି, ଦକି୍ଷଣ ଚୀନ୍ ସାଗର,  ୁଏନ୍ସିଏେ୍ଓଏସ,୍ ଆତଙ୍କବାଦ ଏବଂ କକାରିଆ ଉପଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ମିଆମଁାରର ପରିସି୍ଥତ ିସହିତ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ବ 

ଆଞ୍ଚଳିକ ତଥା ଆନ୍ତଜବାତୀ  ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପକର ମଧ୍ୟ ଆକୋଚନା କହାଇଥେିା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇକଡା-
ପାସିଫିକ ଇୋକାକର ଆସିଆନ କକନ୍ଦ୍ରୀ ତାକ ୁପନୁଃ ପ୍ରମାଣତି କରିଛନି୍ତ ଏବଂ ଆସିଆନ ଆଉଟେୁକ ୍ଅଫ୍ ଇକଡା-

ପାସିଫିକ ୍(ଏଓଆଇପି) ଏବଂ ଇଡିଆଜ ଇକଡା- 

ପାସିଫିକ ଓସିଏନ ସ ଇନିସିଏଟିଭ (ଆଇପିଓଆଇ) ମଧ୍ୟକର ଥବିା ସମନୱ  ଉପକର ଆକୋକପାତ କରିଛନି୍ତ। 

ଇଏଏସ ୍କନତାମାକନ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ, ପ ବୟଟନ ମାଧ୍ୟମକର ଅଥବକନୈତିକ ପନୁରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ନିରନ୍ତର ପନୁରୁଦ୍ଧାର ଉପକର ତିକନାଟି 

ବିବୃରି୍ତ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଛନି୍ତ,  ାହା ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାକ ାଜିତ କହାଇଛି। କମାଟ ଉପକର, ଏହ ିସମି୍ମଳନୀକର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନୟ ଇଏ

ଏସ ୍କନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟକର ଫଳପ୍ରଦ ମତ ବିନିମ  କହାଇଛି। 

 

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ 

ଅକ୍ଟୋବର 27, 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. 

 


