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ଦ୍ଵତିୀୟ ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ-ଜାପାନ-ଯୁକ୍ତରାେ ଆଷ୍ଟ୍ରେରକିା େନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ଷ୍ଟ୍ର ୈଠକ 
ଅଷ୍ଟ୍ରକଟା ର 06, 2020 
 
ଷ୍ଟ୍ର ୈଷ୍ଟ୍ରେଶକି  ୟାପାର େନ୍ତ୍ରୀ ଡକଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର 6 ଅଷ୍ଟ୍ରକଟା ର 2020 ଷ୍ଟ୍ରର ଷ୍ଟ୍ର ାକଓିଷ୍ଟ୍ରର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦ୍ଵତିୀୟ ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ-ଜାପାନ-
ଯୁକ୍ତରାେ ଆଷ୍ଟ୍ରେରକିା େନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ଷ୍ଟ୍ର ୈଠକଷ୍ଟ୍ରର ଭାଗ ଷ୍ଟ୍ରନଇଛନ୍ାି ଷ୍ଟ୍ର ୈଷ୍ଟ୍ରେଶକି େନ୍ତ୍ରୀୋଷ୍ଟ୍ରନ ଷ୍ଟ୍ରେଷ୍ଟ୍ରପଟେବର 2019 ଷ୍ଟ୍ରର ଷ୍ଟ୍ର ାଇଥି ା ଷ୍ଟ୍ରେୋନଙ୍କ 
ଚର୍ଚ୍ଚା ଉପଷ୍ଟ୍ରର ଆଷ୍ଟ୍ରଲାଚନା କର ିା େ ତି ଷ୍ଟ୍ରକାଭିଡ-19 ପର ର୍ତ୍ଚୀ ଆନ୍ଜଚାତୀୟ  ୟ ସ୍ଥା ଉପଷ୍ଟ୍ରର ଆଷ୍ଟ୍ରଲାଚନା କରଥିିଷ୍ଟ୍ରଲ। େ ାୋରୀରୁ 
ଉତ୍ପନ୍ନ ଆର୍ଥକି େେେୟା େଷ୍ଟ୍ରେତ ଅନୟ େେେୟା ଗୁଡକିର େୋଧାନ ପାଇଁ େେନିବତ ପ୍ରତକି୍ରୟିା, ଷ୍ଟ୍ରକାଭିଡ-19 ର େୁକା ଲିା କର ିା ପାଇଁ 
େଷ୍ଟ୍ର ଚାର୍ତ୍େ ଉପାୟ  ଷିୟଷ୍ଟ୍ରର େୂଚନା ଆୋନ ପ୍ରୋନର ଆ ଶୟକତା, ଷ୍ଟ୍ରଯାଗାଣ ଶଙୃ୍ଖଳାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ଥରିତା  ୃଦ୍ଧ ିଏ ଂ େଲୁଭ  କିା, ଔଷଧ ଏ ଂ 
ଡାକ୍ତରୀ ଉପକରଣର ଉପଲବ୍ଧତା  ୃଦ୍ଧ ିପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରେୋଷ୍ଟ୍ରନ ଆ ବାନ ଷ୍ଟ୍ରେଇଛନ୍ାି 
 
ପାରସ୍ପରକି ସ୍ୱାର୍ଥଚର  ଭିିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳକି ପ୍ରେଙ୍ଗ ଏ ଂ ଅନୟ ପ୍ରେଙ୍ଗ ଯର୍ଥା େଂଷ୍ଟ୍ରଯାଗୀକରଣ, ୋନ କି େ ାୟତା ଏ ଂ  ପିଯଚୟୟ ପ୍ରଶେନ, 
ୋେଦିୁ୍ରକ ନରିାପର୍ତ୍ା ଏ ଂ େରୁକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥୟ େରୁକ୍ଷା, ଏ ଂ ଆତଙ୍କ ାେର େକୁା ଲିା  ଷିୟଷ୍ଟ୍ରର ଷ୍ଟ୍ର ୈଷ୍ଟ୍ରେଶକି େନ୍ତ୍ରୀୋଷ୍ଟ୍ରନ େତ  ନିେିୟ 
କରଥିିଷ୍ଟ୍ରଲା ଏକ େୁକ୍ତ, ଷ୍ଟ୍ର ାଲା ଏ ଂ େମି୍ମଳତି ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ େ ାୋଗରୀୟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଷତ୍ର  ଜାୟ ରଖି ା ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରେୋଷ୍ଟ୍ରନ ଷ୍ଟ୍ରେୋନଙ୍କର ୋେୂ କି 
େୃଷ୍ଟଷି୍ଟ୍ରକାଣକୁ ନଶିି୍ଚତ କରଛିନ୍ାି ଷ୍ଟ୍ରେୋଷ୍ଟ୍ରନ ଆେଆିନ ଷ୍ଟ୍ରକନ୍ଦ୍ରୀୟତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେୋନଙ୍କର େୃଢ େେର୍ଥଚନ ଷ୍ଟ୍ରୋ ରାଇ ା େ ତି ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ 
େ ାୋଗରୀୟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ୋଧାରଣ େୃଷ୍ଟିଷ୍ଟ୍ରକାଣ  ାେଲ କର ିାକୁ କାଯଚୟ କର ିା ନେିଷ୍ଟ୍ରନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେୋନଙ୍କର ପ୍ରସୁ୍ତତ ି ଉପଷ୍ଟ୍ରର 
ଆଷ୍ଟ୍ରଲାକପାତ କରଛିନ୍ାି ଏ  ିଚର୍ଚ୍ଚାର େୂଲୟକୁ ପ୍ରଶଂୋ କର ିଷ୍ଟ୍ରେୋଷ୍ଟ୍ରନ ଏ ାକୁ ନୟିେିତ କର ିାକୁ ରାଜ ିଷ୍ଟ୍ର ାଇଥିଷ୍ଟ୍ରଲା 
 
ଭାରତର ଷ୍ଟ୍ର ୈଷ୍ଟ୍ରେଶକି  ୟାପାର େନ୍ତ୍ରୀ ଯୁକ୍ତରାେ ଆଷ୍ଟ୍ରେରକିାର ରାେ େଚ ି ୋନୟ ର ୋଇଷ୍ଟ୍ରକଲ ପମ୍ପଓିଙ୍କ େ ତି ଦ୍ଵପିାକି୍ଷକ ଆଷ୍ଟ୍ରଲାଚନା 
କରଥିିଷ୍ଟ୍ରଲା ଷ୍ଟ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଷ୍ଟ୍ର ୈଷ୍ଟ୍ରେଶକି  ୟାପାର େନ୍ତ୍ରୀ ୋନୟ ର ୋରଷି୍ଟ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରପନ ଏ ଂ ଜାପାନର ଷ୍ଟ୍ର ୈଷ୍ଟ୍ରେଶକି େନ୍ତ୍ରୀ ୋନୟ ର 
ଷ୍ଟ୍ର ାେେି ିେ ୁ ଷ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟ୍ର ଗିଙୁ୍କ ଷ୍ଟ୍ରଭ ଷି୍ଟ୍ର ା ଏ  ିଷ୍ଟ୍ର ୈଠକ େମ୍ପକୃ୍ତ େନ୍ତ୍ରୀୋନଙୁ୍କ ଜାର ିର ଥିି ା ଦ୍ଵପିାକି୍ଷକ େ ଷ୍ଟ୍ରଯାଗର େେୀକ୍ଷା ଏ ଂ ଆଞ୍ଚଳକି, 
 ଶି୍ୱସ୍ତରୀୟ ଏ ଂ ପାରସ୍ପରକି ସ୍ୱାର୍ଥଚର ଅନୟାନୟ ପ୍ରେଙ୍ଗ ଉପଷ୍ଟ୍ରର ଆଷ୍ଟ୍ରଲାଚନା କର ିାର େଷୁ୍ଟ୍ରଯାଗ ପ୍ରୋନ କରଛିାି 
 

ନୂଆେଲି୍ଲୀ 
ଅଷ୍ଟ୍ରକଟା ର 06, 2020 

 

 

 

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. 


