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ବବୈବେଶକି ସଚିବ ହର୍ଷ ବର୍ଦ୍ଷନ ଶଙୃ୍ଗଲା 20 ମାର୍ଚ୍ଷ 2020 ରୁ 15 ମଇ 2020 ମଧ୍ୟବର ସଂଯକୁ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଆବମରିକା, 

ଅବରେଲିଆ, ଜ୍ାପାନ, ବକାରିଆ ଗଣରାଜ୍ୟ, ନୁୟଜ୍ିଲୟାଣ୍ଡ, ଏବଂ ଭିଏତନାମରୁ ଆସିଥବିା ନିଜ୍ର ସମକକ୍ଷମାନଙ୍କ 

ସହିତ Covid-19 ମହାମାରୀ ପାଇ ଁପ୍ରସୁ୍ତତ ବହାଇଥବିା ଅନନୟ ଏବଂ ଜ୍ଟିଳ ଚୟାବଲଞ୍ଜ ୍ଗଡ଼ିୁକର ପ୍ରତିକି୍ରୟା ବେବା 

ପାଇ ଁଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ବକ୍ଷତ୍ରବର ଏହି ବେଶଗଡିୁକ ମଧ୍ୟବର ବିଚାର ଏବଂ ସବବଷାତ୍ତମ ଅଭୟାସ ଗଡିୁକୁ 

ବସୟାର୍ କରିବା ପାଇ ଁ ସାପ୍ତାହିକ ଭାବବର ବଟଲିବ ାନ୍ ବର କଥାବାତ୍ତଷା କରୁଛନି୍ତ। ସାପ୍ତାହିକ େୁରାସଞ୍ଚାର 

ବଯାଗାବଯାଗର ଏହି ଅଭୟାସକୁ ଆବମରିକାର ଉପ ସଚିବ ରିବ ନ୍ ବିଗନ୍ୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥବିଲ। 

 

ସହଭାଗୀ ବେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବର ଏହି ଆବଲାଚନା ପରସ୍ପରର ଅଞ୍ଚଳବର ଅଟକି ଯାଇଥବିା ନାଗରିକଙ୍କର ସ୍ଥାନାନ୍ତର 

ପାଇ ଁସଚୂନା ଏବଂ ସମନ୍ିତି ପ୍ରତିକି୍ରୟା ଗଠନ କରିବାବର ସାହାଯୟ କରିଛି; ଜ୍ୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଔର୍ଧ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା 

ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଉପକରଣର ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଷ ବଯାଗାଣର ରକ୍ଷଣାବବକ୍ଷଣ; ନିଜ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରୁ ବାହାବର ପରିସି୍ଥତିବର ଅଟକି 

ଯାଇଥବିା ପରସ୍ପରର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁଭିସା ବିସ୍ତାର ଏବଂ ସବୁିଧା; ଏବଂ EAS ଏବଂ G2 ସହିତ ବହୁ ପକ୍ଷୀୟ 

ମଞ୍ଚବର ପରସ୍ପର ସହିତ କାମ କରିବାବର ସାହାଯୟ କରିଛନି୍ତ। COVID-19 ମହାମାରୀର ମକୁାବିଲା କରିବା ପାଇ ଁ

ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବକୁ କମ କରିବା ପାଇ ଁ ଅବନକ ବିଚାର ଗଡ଼ିୁକୁ ଭାଗୀୋର ବେଶ ଗଡ଼ିୁକ ଦ୍ୱାରା ବସୟାର୍ 

କରାଯାଇଛି, ଏହା ଛଡ଼ା ରାରେୀୟ ପ୍ରୟାସ ଗଡ଼ିୁକ ବିର୍ୟବର ମଧ୍ୟ ସଚୂନା େିଆଯାଇଛି। 

 

ଏହି ବାତ୍ତଷାଳାପଗଡ଼ିୁକ ବାସ୍ତବିକତା ଆଧାରବର ପରସ୍ପରର ସବବଷାତ୍ତମ ଅଭୟାସରୁ ବିକାଶ ବହଉଥବିା ଚୟାବଲଞ୍ଜ ୍

ଏବଂ ଶଖିବିା ଉପବର ଭାଗୀୋର ବେଶ ଗଡ଼ିୁକ ମଧ୍ୟବର ବାସ୍ତବିକ ସମୟର ବଯାଗାବଯାଗର ଆବଶୟକତାକୁ 

ସାମନାକୁ ଆଣଛିି ବଯ ସମବସ୍ତ ନିରାପେ ଏବଂ ସରୁକି୍ଷତ ନବହବା ପଯଷୟନ୍ତ ବକହି ସରୁକି୍ଷତ ଏବଂ ନିରାପେ ବହାଇ 

ରହିପାରିବବ ନାହି।ଁ ବସମାବନ ସମକାଳୀନ ବାସ୍ତବିକତାକୁ ପ୍ରତିବିମି୍ବତ କରିବା ପାଇ ଁ ଜ୍ଗତୀକରଣର ଏକ ନୂଆ 

ବଟମ୍ପବଲଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ତରାରେୀୟ ସଂସ୍ଥାନର ଆବଶୟକତାକୁ ବରଖାଙି୍କତ କରିଛନି୍ତ। ରାରେୀୟ ଅଥଷବୟବସ୍ଥାବର ସରୁକି୍ଷତ 

ତଥା ନିରାପେ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଅଥଷବନୈତିକ ସଧୁାର ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇ ଁ ମଧ୍ୟମ ଅବଧ ି ବଯାଜ୍ନା ଉପବର ଆଗକୁ 

ବଢିବାବର; ପାରସ୍ପରିକ ପରିପକ୍ୱତା ଉପବର ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଷ ବଯାଗାଣ ଶଙୃ୍ଖଳା ନିମଷାଣବର ସି୍ଥରତା ଏବଂ ଅନାବଶୟକତା; 

ଏବଂ ଟିକା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନର ଶୀଘ୍ର ବିକାଶ ଏବଂ ପ୍ରସାର ପାଇ,ଁ ଯାହା ଏକ ଶାନି୍ତପରୂ୍ଣ୍ଷ ତଥା ସମରୃ୍ଦ୍ ଭାରତ-

ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳବର ସହାୟକ ବହବ ଏବଂ ବିଶ୍ଵକୁ ବଡ ଆକାରବର ଲାଭାନ୍ିତି କରିବାବର  ଆଗ୍ରହ 

ବେଖାବେଇଥଲିା 
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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. 

 


