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ଆରବ-ଭାରତ ସହଯ ାଗ ମଞ୍ଚର ତୃତୀୟ ବରଷି୍ଠ ଅଧିକାରୀସ୍ତରୀୟ ଯବୈଠକ 

ଜାନୁଆରୀ 12, 2021 

1. ଆରବ-ଭାରତ ସହଯ ାଗ ମଞ୍ଚର ତୃତୀୟ ବରଷି୍ଠ ଅଧିକାରୀସ୍ତରୀୟ ଯବୈଠକ 12 ଜାନୁଆରୀ 2021 ଯର ଭିଡଓି କନଫଯରନସ ମାଧ୍ୟମଯର 

ଅନୁଷ୍ଠିତ ଯହାଇ ାଇଛ।ି ଯବୈଯେଶକି ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସଚବି ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ଭଟ୍ଟାଚା ୍ୟ (ସପିିଭି ଏବଂ ଓଆଇଏ ବା େୂତାବାସ, 
ପାସଯପାର୍୍ ଓ ଭିସା ଏବଂ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ବୟାପାର ବଭିାଗ) ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରେୂତ ତଥା ଆରବ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମହୂଯର ଇଜପିଟର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତନିଧିୀ ଓ 

ସହକାରୀ ଯବୈଯେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହମ୍ମେ ଆବୁ ଅଲ-ଯେର ଏହ ିଯବୈଠକଯର ସହଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରଥିିଯଲ। ଭାରତ ଓ ଆରବ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ତଥା 
ଆରବ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହର ସାଧାରଣ ସଚବିାଳୟର ବରଷି୍ଠ ଅଧିକାରୀମାଯନ ଏଥିଯର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରଥିିଯଲ। 

2. ବରଷି୍ଠ ଅଧିକାରୀମାଯନ ଆରବ ଜଗତ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟଯର ଐତହିାସକି ତଥା ସଭୟତାଗତ ସମ୍ପକ୍କୁ ମଯନ ପକାଇଥିଯଲ ଏବଂ ଉଭୟ 
ପକ୍ଷକୁ ଏକତ୍ର ବାନ୍ଧବିା ପାଇଁ ବାଣିଜୟିକ ଓ ସାଂସ୍କତୃକି ସମ୍ପକ୍ର ଅବୋନକୁ ଉଯେେ କରଥିିଯଲ। ଯସମାଯନ ଆରବ-ଭାରତ ସହଯ ାଗ ପାଇଁ 
େୃଢ ମୂଳେୁଆ ଓ ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ଆରବ-ଭାରତ ସମ୍ପକ୍କୁ ସୁେୃଢ କରବିା େଗିଯର ଏହ ିମଞ୍ଚର ଭୂମକିାକୁ ଯସମାଯନ ପ୍ରଶଂସା 
କରଥିିଯଲ। 

3. ବରଷି୍ଠ ଅଧିକାରୀମାଯନ ଉଭୟ ଆଞ୍ଚଳକି ତଥା ଆନ୍ତଜ୍ାତୀୟ ସ୍ତରଯର ପାରସ୍ପରକି ଚନି୍ତାଧାରାର ବଷିୟ ଉପଯର ଆଯଲାଚନା କର ିଉଭୟ 
ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟଯର ସହଯ ାଗ ଓ ସମନୱୟ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ମଜବୁତ କରବିା ଉପଯର ଗୁରୁତ୍ୱାଯରାପ କରଥିିଯଲ,  ାହା ପାରସ୍ପରକି ସ୍ୱାଥ୍ ଓ ଆଞ୍ଚଳକି 

ତଥା ଆନ୍ତଜା୍ତୀୟ ଶାନ୍ତ ିଓ ନରିାପତ୍ତା ବଜାୟ ରଖିବ। ଏହ ିପରଯିପ୍ରକ୍ଷୀଯର ଯସମାଯନ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚୟର ଆଞ୍ଚଳକି ସମସୟା ଓ ସଙ୍କର୍ଗୁଡକିର 
ରାଜଯନୈତକି ସମାଧାନର ଆବଶୟକତାକୁ ଯୋହରାଇଥିଯଲ। ପ୍ର ୁଜୟ ଆନ୍ତଜ୍ାତୀୟ ଆଇନ ଓ ଚୁକି୍ତନାମା ଅନୁ ାୟୀ ବଯିଶଷତଃ 
ପାଯଲଷ୍ଟାଇନ ସମସୟା, ସରିଆି, ଲିବୟିା ଏବଂ ଯୟଯମନଯର ସଙ୍କର୍ର ସମାଧାନ କରବିା ସହତି ଆତଙ୍କବାେର ମୁକାବଲିା ତଥା ଜାହାଜ 

ଚଳାଚଳ ଓ ସାମଦିୁ୍ରକ ନରିାପତ୍ତାକୁ ସୁନଶିି୍ଚତ କରବିାଯର ସହଯ ାଗ ଉପଯର ଯସମାଯନ ଯଜାର ଯେଇଥିଯଲ। 

4. ଯସମାଯନ ଯଜାର ଯେଇଛନ୍ତଯି  ଯକାଭିଡ-19 ମହାମାରୀ ଯହତୁ ବଶି୍ୱଯର ଯ ଉଁ ଅସାଧାରଣ ପରସିି୍ଥତ ିଏବଂ ଅେୃଶୟ ସମସୟା ରହଛି ି
ତାହାର ମୁକାବଲିା କରବିା ପାଇଁ ଆନ୍ତଜ୍ାତୀୟ ତଥା ଆଞ୍ଚଳକି ସହଯ ାଗକୁ ମଜବୁତ କରବିା ଆବଶୟକ। ଏହ ିପରଯିପ୍ରକ୍ଷୀଯର ଯସମାଯନ 
ନେିାନ ଓ ଚକିତି୍ସା ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ଭାରତ ଓ ଆରବ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହ ମଧ୍ୟଯର ଚାଲିଥିବା ସହଯ ାଗ ଉପଯର ଆଯଲାଚନା କରଥିିଯଲ ଏବଂ ଯକାଭିଡ 
ପରବତ୍ତ୍ୀ ଅଥଯ୍ନୈତକି ପନୁରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଆଭିମେୁୟ ଉପଯର ମତ ବନିମିୟ କରଥିିଯଲ। 

5. େୁଇ ବଷ୍ କା ୍ୟକାଳ (2021-2022) ପାଇଁ ମିଳତି ଜାତସିଂଘ ସରୁକ୍ଷା ପରଷିେର ଅସ୍ଥାୟୀ ସେସୟ ଭାବଯର ନବି୍ାଚତି ଯହାଇଥିବାରୁ 
ଆରବ ପକ୍ଷ ଭାରତକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହତି ଆନ୍ତଜ୍ାତୀୟ ସ୍ତରଯର ବଯିଶଷକର ିପାରସ୍ପରକି ଚନି୍ତାଧାରାର ଆଞ୍ଚଳକି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପଯର 

ଭାରତର ପ୍ରମୁେ ଭୂମିକାକୁ ଯନଇ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତ।ି 

 



6. ବରଷି୍ଠ ଅଧିକାରୀମାଯନ ଆରବ-ଭାରତ ସହଯ ାଗ ମଞ୍ଚର ଢାଞ୍ଚାଯର ସହଯ ାଗ ବୃଦ୍ଧ ିକରବିାର ଉପାୟ ଉପଯର ମଧ୍ୟ ଆଯଲାଚନା 
କରଥିିଯଲ: 

o ଅଥ୍ନୀତ,ି ବାଣିଜୟ ଏବଂ ପୁଞି୍ଜ ବନିଯି ାଗ, 
o ଶକି୍ତ ଓ ପରଯିବଶ, 
o କୃଷ ିଓ ୋେୟ ସରୁକ୍ଷା, 
o ପ ୍ୟର୍ନ ଓ ସଂସ୍କତୃ,ି 
o ମାନବ ସମୱଳ ବକିାଶ, 
o ଶକି୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଯସବା, 
o ବଜି୍ଞାନ ଓ ପ୍ର ୁକି୍ତବେିୟା, ଏବଂ 
o ଗଣମାଧ୍ୟମ 
7. ଯସମାଯନ ଆରବ-ଭାରତ ସାଂସ୍କତୃକି ମଯହାତ୍ସବର ତୃତୀୟ ଅଧିଯବଶନ, ଶକି୍ତ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ଆରବ-ଭାରତ ସହଯ ାଗ ସମି୍ମଳନୀ, ପ୍ରଥମ 
ଆରବ-ଭାରତ ବଶି୍ୱବେିୟାଳୟ ସଭାପତ ିସମି୍ମଳନୀ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ଆରବ-ଭାରତ ସହଯ ାଗ ଉପଯର ଦ୍ଵତିୀୟ ସମି୍ମଳନୀ ଏବଂ 
ଆରବ-ଭାରତ ଭାଗିୋରୀ ସମି୍ମଳନୀର ଷଷ୍ଠ ଅଧିଯବଶନ ସଯମତ ମଞ୍ଚର ମିଳତି କା ୍ୟକଳାପକୁ ଶୀଘ୍ର ଆଯୟାଜନ କରବିାକୁ ଯସମାଯନ 

ସହମତ ଯହାଇଥିଯଲ।। 

8. ଉଭୟ ପକ୍ଷ ନଜିର ସବୁଧିାଜନକ େନିଯର ଭାରତଯର ଆରବ-ଭାରତ ସହଯ ାଗ ମଞ୍ଚର ଦ୍ଵତିୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ଯବୈଠକ ଆଯୟାଜନ 

କରବିାକୁ ଆଶା ବାନ୍ଧଛିନ୍ତ।ି 

ନୂଆେେିୀ 

ଜାନୁଆରୀ 12, 2021 

 

 

 

 

 

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. 


