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ସମଦୃ୍ଧ ିପାଇ ଁଭାରତ - ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅର୍ଥନନୈତକି ସଂରଚନା (ଆଇପିଇଏଫ ) କାର୍ଯଥୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଅବସରନର 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ 

 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନନରନ୍ଦ୍ର ନମାଦୀ ଆଜ ି ନ ାକଓି ଠାନର ସମଦୃ୍ଧ ି ପାଇଁ ଭାରତ - ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ  ଅର୍ଥନନୈତକି 
ସଂରଚନା (ଆଇପିଇଏଫ )ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ନମିନନ୍ତ ଆନୟାଜତି ଏକ କାର୍ଯଥୟକ୍ରମନର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିନେ । ଏହ ି
କାର୍ଯଥୟକ୍ରମନର ଆନମରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିମହାମହମି ଶ୍ରୀ ନଜାନଶଫ ଆର୍ ବାଇନେନ୍ ଏବଂ ଜାପାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହାମହମି 
ଶ୍ରୀ ଫୁମିଓ କଶିଦିା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ୍ ନହାଇଥିନେ । ଏହା ସହତି ଅନୟ ଅଂଶୀଦାର ନଦଶ ଗୁେକି, ର୍ଯର୍ା- ଅନଷ୍ଟ୍ରେିଆ, ବୁନନଇ, 
ଇନଡାନନସିଆ, ନକାରିଆ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର, ମାନେସିଆ, ନୁୟଜେିୟାଡ, ଫିେିପାଇନସ, ସିଙ୍ଗାପୁର, ର୍ାଇେୟାଡ ଏବଂ 
ଭିଏତ ନାମର ନନତା ମାନନ ଆଭାସୀ (ଭଚଥୁ ଆଲ୍ ) ରୂପନର ଉପସି୍ଥତ ଥିନେ । 

2.ଏହ ିଉପେନେ ଏକ ମିଳତି ବବୃିତ ିଜାରି କରା ର୍ଯାଇଥିୋ, ନର୍ଯଉଁଥିନର ଆଇପିଇଏଫ ନର କଳ୍ପନା କରା ର୍ଯାଇଥିବା ପ୍ରମୁଖ 
ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼କି ଊପନର ଆନୋକପାତ କରା ର୍ଯାଇଥିୋ । 

3.ଆଇପିଇଏଫ ଭାରତ - ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ନେତ୍ରନର ପ୍ରତୟାଶା େମତାକୁ ବୃଦ୍ଧ ିକରିବା, ସି୍ଥରତା, ଅନ୍ତଭଥୁ କି୍ତ, ଆର୍ôର୍କ 
ଅଭିବୃଦ୍ଧ,ି ନଷି୍ପେତା ଏବଂ ପ୍ରତନିର୍ଯାଗିକାକୁ ବୃଦ୍ଧ ି କରିବା ଉନେଶୟନର ଅଂଶୀଦାର ନଦଶ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟନର ଆର୍ôର୍କ 
ଭାଗୀଦାରିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ି। 

4.ଶୁଭାରମ୍ଭ କାର୍ଯଥୟକ୍ରମ ଅବସରନର ନଜିର ବକ୍ତବୟନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନନରନ୍ଦ୍ର ନମାଦୀ କହଥିିନେ ନର୍ଯ, ଆଇପିଇଏଫ ର 
ନ ାଷଣା ଭାରତ - ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ନେତ୍ରକୁ ବଶି୍ୱ ଆର୍କି ପ୍ରଗତରି ବାହକ କରିବା ନମିନନ୍ତ ସାମୂହକି ଇଚ୍ଛାର ଏକ 
ନ ାଷଣାନାମା ଅନ  । ଭାରତ - ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ନେତ୍ରନର ଐତହିାସିକ ରୂପନର ବୟବସାୟ ପ୍ରବାହର ନକନ୍ଦ୍ରନର 
ଭାରତ ଆଗରୁ ରହ ି ଆସିଛ ି ଏବଂ ଗୁଜରା ର ନୋର୍ାେଠାନର ବଶି୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ବାଣିଜୟିକ ବନ୍ଦର ରହଛି ି । 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତ - ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ନେତ୍ରର ଆର୍ôର୍କ ଆହୱାନ ଗୁେକିର ସମ୍ମଖୁୀନ ନହବା ପାଇଁ ଭାଗୀଦାରିତା 
ଏବଂ ରଚନାତ୍ମକ ସମାଧାନର ପନ୍ଥା ନଖାଜବିା ନମିନନ୍ତ ଆହୱାନ ନଦଇଥିନେ । 

5.ନସ ଏକ ଆଇପିଇଏଫ ନମିନନ୍ତ ସମସ୍ତ ଭାରତ - ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ନଦଶ ଗୁେକିଙ୍କ ସହତି ମିଶ ିକାର୍ଯଥୟ କରିବା 
ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା ସମ୍ପକଥନର କହଥିିନେ, ର୍ଯାହା ଉଭୟ ଅନ୍ତଭଥୁ କି୍ତମୂଳକ ଏବଂ ନମନୀୟ ମଧ୍ୟ ଅନ  । ନସ ଏହ ିକର୍ା 
ଉପନର ନଜାର ନଦଇ କହଥିିନେ ନର୍ଯ, ପ୍ରତୟାଶୀ ନର୍ଯାଗାଣ ଶଙୃ୍ଖଳାର ମୂଳଦୁଆନର ୩ ନଗା  ି ‘ ’ି ଅର୍ଥାତ ଟ୍ରଷ୍ଟ (ବଶି୍ୱାସ), 
ଟ୍ରାନସପୟାନରନିସ (ସ୍ୱଚ୍ଛତା) ଏବଂ  ାଇମେିନନସ୍ (ସମୟାନୁବତତିା) ରହବିା ଉଚତି । 

6.ଭାରତ ଏକ ଅବାଧ, ମୁକ୍ତ ଏବଂ ଅନ୍ତଭଥୁ କି୍ତମୂଳକ ଭାରତ - ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ନେତ୍ର ନମିନନ୍ତ ପ୍ରତଶୁିତବିଦ୍ଧ ଅନ  
ଏବଂ ତାର ବଶି୍ୱାସ ନର୍ଯ, ଭାଗିଦାର ନଦଶ ଗୁେକି ମଧ୍ୟନର ଆର୍ôର୍କ ସମ୍ପକଥକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ନମିନନ୍ତ ନରିନ୍ତର ବକିାଶ, 
ଶାନ୍ତ ି ଏବଂ ସମଦୃ୍ଧ ି ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ ଅନ  । ଭାରତ ଆଇପିଇଏଫ ଅନୁସାନର ଭାଗିଦାର ନଦଶ ଗୁେକି ସହତି 
ଆଇପିଇଏଫ ଅଧୀନନର ସହନର୍ଯାଗ କରିବା ଏବଂ ଏହ ି ନେତ୍ରନର ଆଂଚଳକି ଆର୍ôର୍କ ସଂନର୍ଯାଗ, ଏକୀକରଣ ଏବଂ 
ବୟବସାୟ ତର୍ା ନନିବଶକୁ ନପ୍ରାତ୍ସାହତି କରିବା ଦଗିନର କାର୍ଯଥୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚୁ୍ଛକ ଅନ  । 



7.ଆଇପିଇଏଫ ର ସ୍ଥାପନା ନମିନନ୍ତ ଆଜ ିଆରମ୍ଭ ନହାଇଥିବା ପ୍ରକି୍ରୟା ସହତି ଅଂଶୀଦାର ନଦଶ ଗୁେକି ଆର୍କି ସହନର୍ଯାଗକୁ 
ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ତର୍ା ଭାଗିଦାରୀ େେୟ ଗୁେକି ହାସେ କରିବା ଉପନର ଧ୍ୟାନ ନକନ୍ଦ୍ରତି କରି ବଚିାର - ବମିଶଥ ଆରମ୍ଭ କରିନବ 
।  

 
 

ଟୋକଓି 

ମେ 23, 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. 

 


