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ଆସଆିନ-ଭାରତ ଥିଙ୍କଟ୍ୟାଙ୍କ ନନଟ୍ୱାର୍କର ସପ୍ତମ ପର୍ଯକୟାୟ ରାଉଣ୍ଡ ନଟ୍ବୁଲ ନବୈଠର୍ 
ମଇ 13, 2022 
 
ଆସଆିନ-ଭାରତ ଥିଙ୍କଟ୍ୟାଙ୍କ ନନଟ୍ୱାର୍କ (ଏଆଇଏନଟ୍ଟି୍)ି ର ସପ୍ତମ ପର୍ଯକୟାୟ ରାଉଣ୍ଡ ନଟ୍ବୁଲ 12-13 ମଇ 2022 ନର ନୂଆଦଲି୍ଲୀର 
ଆରଆଇଏସଠାନର ଥିବା ଆସଆିନ-ଭାରତ ନର୍ନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସହନର୍ଯାଗ ଓ ଶାନ୍ତ ିପାଇଁ ର୍ାନମବାଡଆି ସଂସ୍ଥାନ (ସଆିଇସପିି) ର ମଳିତି 
ଆନୁରୁ୍ଲୟନର ନବୈନଦଶରି୍ ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ହାଇବ୍ରଡି ନମାଡ୍ ନର ଆନୟାଜତି ନହାଇର୍ଯାଇଛ।ି 
2. ଭାରତର ନବୈନଦଶରି୍ ବୟାପାର ଓ ଶକି୍ଷା ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଡର୍ଟର ରାଜରୁ୍ମାର ରଞ୍ଜନ ସଂିହ ଏବଂ ର୍ାନମବାଡଆିର ନବୈନଦଶରି୍ ବୟାପାର ଓ 
ଆନ୍ତଜକାତରି୍ ସହନର୍ଯାଗ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନବୈନଦଶରି୍ ସଚବି ଡର୍ଟର ରୁ୍ଙ୍ଗ ନ ାକ୍ ମଳିତି ଭାନବ ସପ୍ତମ ଏଆଇଏନଟ୍ଟି୍ରି ଉଦଘାଟ୍ନ 
ର୍ରଥିିନଲ। ଏହ ିଅଧିନବଶନନର ବରଷି୍ଠ ଅଧିର୍ାରୀ, ନବୈଠର୍ ନନତା ତଥା ନସମାନଙ୍କର ପ୍ରତନିଧିୀ ଏବଂ ଆସଆିନ ସଦସୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡରି୍ର 
ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତମାନନ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ର୍ରଥିିନଲ। ସ୍ୱାସ୍ଥୟ, ଟ୍ରି୍ା, ଜଳବାୟୁ ପରବିର୍ତ୍କନ ଏବଂ ଦୃଢ ନର୍ଯାଗାଣ ଶଙୃ୍ଖଳା ଭଳ ିନକ୍ଷତ୍ରନର ଆସଆିନ 
ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟନର ସହନର୍ଯାଗରୁ୍ ମଜବୁତ ର୍ରବିାର ଆବଶୟର୍ତା ଉପନର ସଚବି ନ ାକ୍ ନଜି ଅଭିଭାଷଣନର ନଜାର ନଦଇଥିନଲ। 
ମହାମାରୀ ପନର ଅଥକନନୈତରି୍ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆସଆିନ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟନର ସହନର୍ଯାଗ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍କ ଏନଜଣ୍ଡା ଆଇଟ୍ମ୍ ଭାବନର 
ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସୁରକ୍ଷା, ଡଜିଟି୍ାଲ ସହଭାଗୀତା ଏବଂ ସବୁଜ ଓ ନରିନ୍ତର ପୁନରୁଦ୍ଧାରନର ସହନର୍ଯାଗର ଗୁରୁତ୍ୱରୁ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନଜି ଅଭିଭାଷଣନର 
ଉନଲ୍ଲଖ ର୍ରଥିିନଲ। 
3. ସମସ୍ତ ଆସଆିନ ସଦସୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଭାରତର ବକ୍ତାମାନନ ଏହ ିଦୁଇ ଦନିଆି ର୍ାର୍ଯକୟକ୍ରମନର ନଜିର ମତାମତ ରଖିଥିନଲ ର୍ଯାହା 
‘ନର୍ାଭିଡ-19 ପନର ପନୁରୁଦ୍ଧାର: ଆସଆିନ-ଭାରତ ସହଭାଗୀତା ପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳରି୍ ସହନର୍ଯାଗ ଏନଜଣ୍ଡା’ ବଷିୟବସୁ୍ତ ଉପନର ନର୍ନ୍ଦ୍ରତି ଥିଲା। 
ବକ୍ତାମାନନ ନରିନ୍ତର ପନୁରୁଦ୍ଧାର, ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ନକ୍ଷତ୍ରନର ସହନର୍ଯାଗ, ଏସଡଜି,ି ଏମଏସଏମଇ, ସଂନର୍ଯାଗୀର୍ରଣ ଏବଂ ଦୃଢ ନର୍ଯାଗାଣ ଶଙୃ୍ଖଳା 
ଉପନର ଆନଲାଚନା ର୍ରଥିିନଲ। ବଶି୍ୱ ଅଥକନନୈତରି୍ ପରସି୍ଥିତନିର ପରବିର୍ତ୍କନ ପରନିପ୍ରକ୍ଷୀନର ପଣି୍ଡତ, ଶକି୍ଷାବତି ଏବଂ ଥିଙ୍କଟ୍ୟାଙ୍କମାନନ ଭାରତ 
ଏବଂ ଆସଆିନ ମଧ୍ୟନର ସଂନର୍ଯାଗରୁ୍ ମଜବୁତ ର୍ରବିା ଏବଂ ସହନର୍ଯାଗ ପାଇଁ ସୁନର୍ଯାଗ ଚହି୍ନଟ୍ ର୍ରବିା ନମିନନ୍ତ ନୂତନ ବଚିାର ଉପସ୍ଥାପନ 
ର୍ରଥିିନଲ। 
4. ଥିଙ୍କଟ୍ୟାଙ୍କ, ନୀତ ିନମିକାତା, ପଣି୍ଡତ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ବୟବସାୟ ପ୍ରତନିଧିୀମାନଙୁ୍କ ନନଇ ଗଠତି ଆସଆିନ-ଭାରତ ରାଉଣ୍ଡ ନଟ୍ବୁଲ 
ସହନର୍ଯାଗର ଭବଷିୟତ ଦଗି ଉପନର ସରର୍ାରଙୁ୍କ ନୀତଗିତ ତଥୟ ନର୍ଯାଗାଇବା ପାଇଁ 2009 ନର ଥାଇଲୟାଣ୍ଡନର ଅନୁଷ୍ଠିତ ସପ୍ତମ 
ଆସଆିନ-ଭାରତ ସମି୍ମଳନୀନର ପ୍ରତଷି୍ଠିତ ନହାଇଥିଲା। ଏହ ିନ ାରମ ଏର୍ ଉଚ୍ଚ ମାନର ଅନୁସନ୍ଧାନ ପଲାଟ୍ ମକ ଭାବନର ର୍ାର୍ଯକୟ ର୍ନର ଏବଂ 
ଆସଆିନ-ଭାରତ ରଣନୀତରି୍ ଭାଗିଦାରୀରୁ୍ ସୁଦୃଢ ର୍ରବିା ପାଇଁ ଦୀଘକର୍ାଳୀନ ଦୃଷ୍ଟିନର୍ାଣ ପ୍ରଦାନ ର୍ନର। ଏଆଇଏନଟ୍ଟି୍ରି ଗତ ଛଅଟ୍ ି
ରାଉଣ୍ଡ ନଟ୍ବୁଲ ର୍ଯଥାକ୍ରନମ 2012 ନର ନୂଆଦଲି୍ଲୀଠାନର, 2013 ନର ଭିଏଣ୍ଟଆିନନ, 2014 ନର ହାନନାଇ, 2015 ନର ରୁ୍ଆଲାଲମୁ୍ପର, 
2018 ନର ଜାର୍ର୍ତ୍କା ଏବଂ 2020 ନର ବୟାଙ୍ଗର୍ର୍ଠାନର ଅନୁଷ୍ଠିତ ନହାଇଥିଲା। 
 
ନୂଆଦଲି୍ଲୀ 
ମଇ 13, 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. 


