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ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ-ଜାପାନ-ଯୁକ୍ତରାେ ଆଷ୍ଟ୍ରେରିକାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସ୍ତରୀୟ ବିଚାର ବିେର୍ଷ
ଡିଷ୍ଟ୍ରେେବର 18, 2020
ଭାରତର ଷ୍ଟ୍ରବଷ୍ଟ୍ରୈ େଶିକ ବୟାପାର େନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଷ୍ଟ୍ରବଷ୍ଟ୍ରୈ େଶିକ ବୟାପାର ଏବଂ ବାଣିଜୟ ବିଭାଗ, ଜାପାନର ଷ୍ଟ୍ରବଷ୍ଟ୍ରୈ େଶିକ ବୟାପାର େନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ
ଯୁକ୍ତରାେ ଆଷ୍ଟ୍ରେରିକାର ବିଷ୍ଟ୍ରେଶ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀୋଷ୍ଟ୍ରନ 18 ଡିଷ୍ଟ୍ରେେବର 2020 ଷ୍ଟ୍ରର ଏକ ଭିଡଓ
ି େମ୍ମିଳନୀ ୋଧ୍ୟେଷ୍ଟ୍ରର କଥାବାର୍ତ୍ଷା କରିଥିଷ୍ଟ୍ରଲ।
ଏହି ଷ୍ଟ୍ରବଠ
ୈ କ ଷ୍ଟ୍ରେଷ୍ଟ୍ରପେେବର 2020 ଷ୍ଟ୍ରର ଷ୍ଟ୍ରହାଇଥିବା େରକାରୀ ସ୍ତରୀୟ ଆଷ୍ଟ୍ରଲାଚନା ଏବଂ 6 ଅଷ୍ଟ୍ରକୋବର 2020 ଷ୍ଟ୍ରର ଷ୍ଟ୍ର ାକିଓଷ୍ଟ୍ରର ଷ୍ଟ୍ରହାଇଥିବା େନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ
ଷ୍ଟ୍ରବଠ
ୈ କ ଉପଷ୍ଟ୍ରର େେୀକ୍ଷା କରିବାର େୁଷ୍ଟ୍ରଯାଗ ପ୍ରୋନ କରିଥିଲା। ଅଧିକାରୀୋଷ୍ଟ୍ରନ ପରସ୍ପର ସ୍ୱାଥଷର ଆଞ୍ଚଳିକ ଏବଂ ଅନ୍ତଜଷାତୀୟ ପ୍ରେଙ୍ଗ ଉପଷ୍ଟ୍ରର େତ
ବିନେ
ି ୟ କରିଥିଷ୍ଟ୍ରଲ। ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ େହାୋଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳଷ୍ଟ୍ରର ଶାନ୍ତି, ନିରାପର୍ତ୍ା, ସ୍ଥିରତା ଏବଂ େେୃଦ୍ଧତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରପ୍ରାତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଷ୍ଟ୍ରେଶୟଷ୍ଟ୍ରର ଷ୍ଟ୍ରେୋଷ୍ଟ୍ରନ
େଂଷ୍ଟ୍ରଯାଗୀକରଣ ଓ ଭିର୍ତ୍ଭ
ି ୂ େି ବିକାଶ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାେର େୁକାବିଲା, ୋଇବର େୁରକ୍ଷା, ୋେୁଦ୍ରିକ େୁରକ୍ଷା, ୋନବିକ େହାୟତା ଏବଂ ବିପଯଷୟୟ ପ୍ରଶେନ
େଷ୍ଟ୍ରେତ ବିଭିନ୍ନ େୁରକ୍ଷା ପ୍ରେଙ୍ଗ ଉପଷ୍ଟ୍ରର ଜାରି ରହିଥିବା ତଥା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବୟବହାରିକ େହଷ୍ଟ୍ରଯାଗର େେୀକ୍ଷା କରିଥିଷ୍ଟ୍ରଲ।
ଷ୍ଟ୍ରକାଭିଡ-19 େହାୋରୀ ପ୍ରେଙ୍ଗଷ୍ଟ୍ରର ଅଧିକାରୀୋଷ୍ଟ୍ରନ ତ୍ୱରିତ ତଥା ନିରନ୍ତର ବିଶ୍ୱ ଅଥଷଷ୍ଟ୍ରନତ
ୈ କ
ି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରଯାଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ େୁେୃଢ କରିବା
ଉପଷ୍ଟ୍ରର ଗୁରୁତ୍ୱ ଷ୍ଟ୍ରେଇଥିଷ୍ଟ୍ରଲ। ଷ୍ଟ୍ରକାଭିଡ-19 ୀକା ପାଇଁ ନିରାପେ, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ େୁଲଭ େରଷ୍ଟ୍ରର ଉପଲବ୍ଧ େୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରିବାର ଆବଶୟକତା ଉପଷ୍ଟ୍ରର
ଷ୍ଟ୍ରେୋଷ୍ଟ୍ରନ ଆଷ୍ଟ୍ରଲାକପାତ କରିଥିଷ୍ଟ୍ରଲ।
େହଭାଗୀ େୂଲୟଷ୍ଟ୍ରବାଧ ଏବଂ େିଦ୍ଧାନ୍ତ ତଥା ଆନ୍ତଜଷାତୀୟ ଆଇନ ବିଷ୍ଟ୍ରଶର୍ତଃ େିଳତ
ି ଜାତିେଂଘର ୋେୁଦ୍ରିକ ଆଇନି (ୟୁ ଏନେିଏଲଓଏେ) ପ୍ରତି େମ୍ମାନକୁ
ଆଧାର କରି ଏକ େୁକ୍ତ, ଷ୍ଟ୍ର ାଲା, େେୃଦ୍ଧ ତଥା େୋଷ୍ଟ୍ରେଶୀ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ େହାୋଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଅଧିକାରୀୋଷ୍ଟ୍ରନ ଷ୍ଟ୍ରେୋନଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ
ଷ୍ଟ୍ରୋହରାଇଥିଷ୍ଟ୍ରଲ।
ଷ୍ଟ୍ରେୋଷ୍ଟ୍ରନ ଆେିଆନର ଭିଏତନାେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରଶଂୋ କରିଥିଷ୍ଟ୍ରଲ ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଷ୍ଟ୍ରଭେବରଷ୍ଟ୍ରର ଅନୁ ଷ୍ଠିତ ପଂଚେଶ ପୂବଷ ଏେିଆ େମ୍ମିଳନୀର
ଫଳାଫଳକୁ ଷ୍ଟ୍ରନଇ େଷ୍ଟ୍ରନ୍ତାର୍ ବୟକ୍ତ କରିଥିଷ୍ଟ୍ରଲ। ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ େହାୋଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ େଂରଚନାଷ୍ଟ୍ରର ଆେିଆନ- ଷ୍ଟ୍ରକନ୍ଦ୍ରୀୟତା ଏବଂ
ଆେିଆନ-ଷ୍ଟ୍ରନତୃ ତ୍ୱାଧୀନ ତନ୍ତ୍ର ବିଷ୍ଟ୍ରଶର୍ କରି ଷ୍ଟ୍ରନତାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରନତୃ ତ୍ୱାଧୀନ ପୂବଷ ଏେିଆ େମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଏବଂ ଏକ ୋଧାରଣ ତଥା ଆଶାଜନକ େୃ ଷ୍ଟିଷ୍ଟ୍ରକାଣରୁ
ଆେିଆନ ଏବଂ ଅନୟ େେସ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରେଶ େହିତ କାଯଷୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରବାଲି ଅଧିକାରୀୋଷ୍ଟ୍ରନ ଷ୍ଟ୍ରେୋନଙ୍କର େୃ ଢ େେଥଷନକୁ ଷ୍ଟ୍ରୋହରାଇଥିଷ୍ଟ୍ରଲ।
ନୂ ଆେିଲ୍ଲୀ
ଡିଷ୍ଟ୍ରେେବର 18, 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.

