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ବବୈବେଶିକ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ହର୍ଷ ବର୍ଦ୍ଷନ ଶ୍ରୀଙ୍ଗଲାଙ୍କ ମିଆମ
ଁ ାର ଗସ୍ତ (22-23 ଡିବସମବର 2021)
ଡିବସମବର 23, 2021
ବବୈବେଶିକ ସଚିବ 22 ରୁ 23 ଡିବସମବର 2021 ପର୍ଯଷୟନ୍ତ ମିଆମ
ଁ ାର ଗସ୍ତବର ର୍ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟବର ବସ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଶାସନିକ
ପରିର୍େର ସଭାପତି ଏବଂ ଅନୟ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରତିନଧ
ି ୀଙ୍କୁ ବଭଟିଥିବଲ ଏବଂ ନୟାସନାଲ ଲିଗ୍ ଫର ବଡବମାକ୍ରାସି ସବମତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜବନୈତକ
ି
େଳ ତଥା ନାଗରିକ ସମାଜର ସେସୟମାନଙ୍କ ସହ ଆବଲାଚନା କରିଥିବଲ। ବସ ମିଆମ
ଁ ାରବର ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରେୂ ତ ଏବଂ ମିଳତ
ି ଜାତିସଂଘର
ପ୍ରତିନଧ
ି ୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଭଟିବାର କାର୍ଯଷୟକ୍ରମ ରହିଛ।ି
2. ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୟକ୍ତିବବି ଶର୍ଙ୍କ ସହ ବବୈଠକ ସମୟବର ବବୈବେଶିକ ସଚିବ ମିଆଁମାରବର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ
ଭାରତର ଆଗ୍ରହ, ଅଟକ ଥିବା ବଲାକ ଓ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା, ଆବଲାଚନା ମାଧ୍ୟମବର ସମସୟାର ସମାଧାନ କରିବା, ଏବଂ ସମସ୍ତ
ହିଂସାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଷ ଭାବବ ବନ୍ଦ କରିବା ଉପବର ଗୁରୁତ୍ୱାବରାପ କରିଥିବଲ। ବସ ଆସିଆନର ପ୍ରୟାସକୁ ଭାରତର େୃ ଢ ଓ ନିରନ୍ତର ସମଥଷନକୁ
ବୋହରାଇଥିବଲ ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ବିନ୍ଦୁ ବିଶଷ୍ଟ
ି ସହମତି ଭିତ୍ତବି ର ବୟବହାରିକ ଓ ଗଠନମୂଳକ ଢଙ୍ଗବର ଅଗ୍ରଗତି ବହବ ବବାଲି ଆଶା ପ୍ରକଟ
କରିଥିବଲ।
3. ମିଆଁମାର ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟବର ଏକ େୀଘଷ ସୀମା ଅଛି ବବାଲି ବଜାର ବେଇ ବବୈବେଶିକ ସଚିବ ମିଆଁମାରର ବଲାକଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତର
ମାନବିକ ସହାୟତା ଜାରି ରହିବ ବବାଲି କହିଥିବଲ। ମିଆଁମାରର ବକାଭିଡ-19 ମହାମାରୀ ବିରୁର୍ଦ୍ବର ଲବଢଇ ପ୍ରସଙ୍ଗବର ବସ ମିଆମ
ଁ ାର
ବରଡ କ୍ରସ୍ ବସାସାଇଟିକୁ ଏକ ମିଲିୟନ ବଡାଜ ଭାରତ ନିମିତ ଟିକା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିବଲ। ଏହି ସାମଗ୍ରୀର ଏକ ଅଂଶ ଭାରତ-ମିଆଁମାର
ସୀମାବର ବାସ କରୁଥିବା ସମୁୋୟ ପାଇଁ ବୟବହୃ ତ ବହବ। ମିଆମ
ଁ ାରକୁ 10,000 ଟନ୍ ଚାଉଳ ଓ ଗହମ ଅନୁ ୋନ ମଧ୍ୟ ବଘାର୍ଣା
କରାର୍ଯାଇଥିଲା।
4. ବବୈବେଶିକ ସଚିବ ଭାରତ-ମିଆମ
ଁ ାର ସୀମାବତ୍ତଷୀ ଅଞ୍ଚଳ ସବମତ ବଲାକ-ବକନ୍ଦ୍ରିକ ସାମାଜିକ-ଅଥଷବନୈତକ
ି ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ
ଭାରତର ନିରନ୍ତର ସମଥଷନ ଏବଂ କାଲାୋନ ମଲିବି ମାଡାଲ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ପରିବହନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ରାଜପଥ ପରି ଚାଲୁ ଥିବା
ସଂବର୍ଯାଗୀକରଣ ପେବକ୍ଷପକୁ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯଷୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରତିବର୍ଦ୍ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବଲ। ମିଆଁମାରର ବଲାକଙ୍କ ହିତ
ପାଇଁ ରାଖାଇନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିକାଶ କାର୍ଯଷୟକ୍ରମ ଏବଂ ସୀମା ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶ କାର୍ଯଷୟକ୍ରମ ଅନ୍ତଗଷତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡକ
ି ୁ ଜାରି ରଖିବାକୁ ବବୈବେଶିକ ସଚିବ
ଭାରତର ପ୍ରତିବର୍ଦ୍ତାକୁ ବୋହରାଇଥିବଲ।
5. ବିବଶର୍ କରି େକ୍ଷିଣ ମଣିପୁରର ଚୁରଚାନ୍ଦପୁର ଜିଲ୍ଲାବର ଘଟିଥିବା ଘଟଣାକୁ େୃ ଷ୍ଟିବର ରଖି ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ସହ ଜଡିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ
ଉଠାଇବାକୁ ଏହି ଗସ୍ତ ଏକ ସୁବର୍ଯାଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋନ କରିଛ।ି ହିଂସାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ଏବଂ ସୀମା ଅଞ୍ଚଳବର ଶାନ୍ତି ଓ ସ୍ଥିରତା ରକ୍ଷା କରିବା
ପାଇଁ ବବୈବେଶିକ ସଚିବ ଗୁରୁତ୍ୱାବରାପ କରିଥିବଲ। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ନିଜର ପ୍ରତିବର୍ଦ୍ତାକୁ ବୋହରାଇଥିବଲ ବର୍ଯ ବସମାନଙ୍କୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରିବାକୁ
ପଡିବ ବର୍ଯ ବସମାନଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳକୁ ପରସ୍ପର ବିବରାଧବର ବକୌଣସି କାର୍ଯଷୟକଳାପ ପାଇଁ ବୟବହାର କରିବାକୁ େିଆର୍ଯିବ ନାହିଁ।

6. ମିଆଁମାର ସହିତ ଭାରତର ପ୍ରାୟ 1700 କିବଲାମିଟର ଲମବ ସୀମା ଅଛି। ମିଆଁମାରବର ବର୍ଯବକୌଣସି ଘଟଣା ଭାରତର ସୀମାବତ୍ତଷୀ
ଅଞ୍ଚଳ ଉପବର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ମିଆଁମାରବର ଶାନ୍ତି ଓ ସ୍ଥିରତା ଭାରତ ପାଇଁ ବିବଶର୍ ଭାବବର ଏହାର ଉତ୍ତର ପୂବଷାଞ୍ଚଳ
ପାଇଁ ଅତୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍।ଷ
7. ଗଣତନ୍ତ୍ର ତଥା ଘନିଷ୍ଠ ପବଡାଶୀ ବେଶ ଭାବବର ମିଆଁମାରବର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପରିବତ୍ତଷନ ପ୍ରକ୍ରିୟାବର ଭାରତ ଜଡିତ ରହିଛ ି ଏବଂ ଏହି
ପରିବପ୍ରକ୍ଷୀବର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବୟବସ୍ଥା ଓ କାର୍ଯଷୟ ପର୍ଦ୍ତି ଉପବର େକ୍ଷତା ବିକାଶବର ବିଭିନ୍ନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କାର୍ଯଷୟ କରିଛ।ି ମିଆଁମାରର
ବଲାକଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁ ର୍ଯାୟୀ ମିଆମ
ଁ ାର ଏକ ସ୍ଥିର, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ, ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବବର ଉଭା ବହବା ପାଇଁ ଭାରତ ଏହି ପ୍ରୟାସଗୁଡକ
ି ୁ
ନବୀକରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ବେଉଛି।
ନୂ ଆେିଲ୍ଲୀ
ଡିବସମବର 23, 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.

