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COVID-19 ମହାମାରୀ ସହିତ ଲଢିବାରର ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର ଚୟନୀତ
ରେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରର ସହର ାଗ
ମଇ 14, 2020
ବବୈବେଶିକ ସଚିବ ହର୍ଷ ବର୍ଦ୍ଷନ ଶୃଙ୍ଗଲା 20 ମାର୍ଚ୍ଷ 2020 ରୁ 15 ମଇ 2020 ମଧ୍ୟବର ସଂଯୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଆବମରି କା,
ଅବରେଲିଆ, ଜ୍ାପାନ, ବକାରି ଆ ଗଣରାଜ୍ୟ, ନୁ ୟଜ୍ିଲୟାଣ୍ଡ, ଏବଂ ଭି ଏତନାମରୁ ଆସି ଥବ
ି ା ନିଜ୍ର ସମକକ୍ଷମାନଙ୍କ
ସହିତ Covid-19 ମହାମାରୀ ପାଇ ଁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ବହାଇଥ ିବା ଅନନୟ ଏବଂ ଜ୍ଟିଳ ଚୟାବଲଞ୍ଜ୍ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବେବା
ପାଇ ଁ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ବକ୍ଷତ୍ରବର ଏହି ବେଶଗୁଡିକ ମଧ୍ୟବର ବିଚାର ଏବଂ ସବବଷାତ୍ତମ ଅଭୟାସ ଗୁଡିକୁ
ବସୟାର୍ କରି ବା ପାଇ ଁ ସାପ୍ତାହିକ ଭାବବର ବଟଲି ବ ାନ୍ ବର କଥାବାତ୍ତଷା କରୁଛନ୍ତି। ସାପ୍ତାହିକ େୁ ରାସଞ୍ଚାର
ବଯାଗାବଯାଗର ଏହି ଅଭୟାସକୁ ଆବମରି କାର ଉପ ସଚିବ ରି ବ ନ୍ ବିଗନ
ୁ ୍ ଆରମ୍ଭ କରି ଥ ିବଲ।
ସହଭାଗୀ ବେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବର ଏହି ଆବଲାଚନା ପରସ୍ପରର ଅଞ୍ଚଳବର ଅଟକି ଯାଇଥ ିବା ନାଗରି କଙ୍କର ସ୍ଥାନାନ୍ତର
ପାଇ ଁ ସୂଚନା ଏବଂ ସମନ୍ିତ
ି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗଠନ କରି ବାବର ସାହାଯୟ କରି ଛି ; ଜ୍ୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଔର୍ଧ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା
ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଉପକରଣର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଷ ବଯାଗାଣର ରକ୍ଷଣାବବକ୍ଷଣ; ନିଜ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରୁ ବାହାବର ପରି ସ୍ଥିତିବର ଅଟକି
ଯାଇଥ ିବା ପରସ୍ପରର ନାଗରି କମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଭି ସା ବିସ୍ତାର ଏବଂ ସୁବିଧା; ଏବଂ EAS ଏବଂ G2 ସହିତ ବହୁ ପକ୍ଷୀୟ
ମଞ୍ଚବର ପରସ୍ପର ସହିତ କାମ କରି ବାବର ସାହାଯୟ କରି ଛନ୍ତି। COVID-19 ମହାମାରୀର ମୁକାବିଲା କରି ବା ପାଇ ଁ
ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବକୁ କମ କରି ବା ପାଇ ଁ ଅବନକ ବିଚାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଗୀୋର ବେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ବସୟାର୍
କରାଯାଇଛି, ଏହା ଛଡ଼ା ରାରେୀୟ ପ୍ରୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ବିର୍ୟବର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା େିଆଯାଇଛି।
ଏହି ବାତ୍ତଷାଳାପଗୁଡ଼ିକ ବାସ୍ତବିକତା ଆଧାରବର ପରସ୍ପରର ସବବଷାତ୍ତମ ଅଭୟାସରୁ ବିକାଶ ବହଉଥ ିବା ଚୟାବଲଞ୍ଜ୍
ଏବଂ ଶିଖ ିବା ଉପବର ଭାଗୀୋର ବେଶ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟବର ବାସ୍ତବିକ ସମୟର ବଯାଗାବଯାଗର ଆବଶୟକତାକୁ
ସାମନାକୁ ଆଣିଛି ବଯ ସମବସ୍ତ ନିରାପେ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ନବହବା ପଯଷୟନ୍ତ ବକହି ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ନିରାପେ ବହାଇ
ରହିପାରି ବବ ନାହି।ଁ ବସମାବନ ସମକାଳୀନ ବାସ୍ତବିକତାକୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ କରି ବା ପାଇ ଁ ଜ୍ଗତୀକରଣର ଏକ ନୂ ଆ
ବଟମ୍ପବଲଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ତରାରେୀୟ ସଂସ୍ଥାନର ଆବଶୟକତାକୁ ବରଖାଙ୍କି ତ କରି ଛନ୍ତି। ରାରେୀୟ ଅଥଷବୟବସ୍ଥାବର ସୁରକ୍ଷିତ
ତଥା ନିରାପେ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଅଥଷବନୈତିକ ସୁଧାର ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇ ଁ ମଧ୍ୟମ ଅବଧ ି ବଯାଜ୍ନା ଉପବର ଆଗକୁ
ବଢିବାବର; ପାରସ୍ପରି କ ପରି ପକ୍ୱତା ଉପବର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଷ ବଯାଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ନିମାଷ ଣବର ସ୍ଥି ରତା ଏବଂ ଅନାବଶୟକତା;
ଏବଂ ଟିକା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନର ଶୀଘ୍ର ବିକାଶ ଏବଂ ପ୍ରସାର ପାଇ,ଁ ଯାହା ଏକ ଶାନ୍ତିପର୍ଣ୍
ୂ ଷ ତଥା ସମୃର୍ଦ୍ ଭାରତପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳବର ସହାୟକ ବହବ ଏବଂ ବିଶ୍ଵକୁ ବଡ ଆକାରବର ଲାଭାନ୍ିତ
ି କରି ବାବର ଆଗ୍ରହ
ବେଖାବେଇଥ ିଲା
ନୂ ଆ େିଲ୍ଲୀ
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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.

