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ଏସଆି ସହଯ ୋଗ ଆଯ ୋଚନୋର 17ତମ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ଯ ୈଠକ 

ଜୋନୁଆରୀ 21, 2021 

1. "ନୂତନ ସୋଧୋରଣ ଅ ସ୍ଥୋ ତଥୋ ନରିୋପଦ ଏ ଂ ସୁସ୍ଥ ପ ୍ୟଟନ”  ଷିୟ ସୁ୍ତ ଉପଯର ଏସଆି ସହଯ ୋଗ ଆଯ ୋଚନୋ (ଏସଡି)ି ର 

17ତମ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ଯ ୈଠକ ଭରଚୁଆଲ୍ ଉପୋୟଯର 21 ଜୋନୁଆରୀ 2021 ଯର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଯହୋଇ ୋଇଛ।ି ଯ ୈଯଦଶକି  ୟୋପୋର 
ମନ୍ତ୍ରଣୋଳୟର ସଚ ି (ପ ୂ୍) ଶ୍ରୀମତୀ ରଭିୋ ଗୋଙୁ୍ଗ ି ଦୋସ ଏହ ିଯ ୈଠକଯର ଭୋରତର ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ କରଥିିଯ । 

2. ନଜି  କ୍ତ ୟଯର ସଚ ି (ପୂ ୍) ଯକୋଭିଡ-19 ମହୋମୋରୀ ଦ୍ୱୋରୋ ସୃଷ୍ଟି ଯହୋଇଥି ୋ ସମସୟୋ  ଯିରୋଧଯର ସମନିିତ ପଦଯେପ ପୋଇଁ ଆହୋିନ 
ଯଦଇ କହଛିନ୍ତଯି   ଶି୍ୱର ଆଥକି ପୁନରୁଦ୍ଧୋର ପୋଇଁ  ହୁପେୀୟ ସହଯ ୋଗ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍୍ ଅଯଟ। ଏହ ି ପରଯିପ୍ରେୀଯର ଯସ କହଛିନ୍ତଯି  
ଯ ୋକମୋନଙ୍କର ଜୀ କିୋ ଯେରୋଇ ଆଣି ୋ ପୋଇଁ  ୟ ସୋୟର ପନୁରୁଦ୍ଧୋର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ ୍ ଯହୋଇଥି ୋଯ ଯଳ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ନ ସୃଜନ ଏ ଂ 
ପରପିକ୍ୱତୋ ଉପଯର ଧ୍ୟୋନ ଯଦ ୋ ତଥୋ ନୂତନ  ୟ ସୋୟ ମଯଡ  ଅଯନଷିଣ କର ିୋ ଆ ଶୟକ। 

3. ଚୋକରି ିସନୁଶିି୍ଚତ କର ିୋ ତଥୋ ସୋଂସ୍କତୃକି ତଥୋ ପ୍ରୋକୃତକି ଐତହିୟର ସୁରେୋ ପୋଇଁ ପ ୍ୟଟନ ଯେତ୍ରର ପନୁରୁତ୍ଥୋନ ଏ ଂ ପନୁଃନମି୍ୋଣର 
ଦୃଢ ଆ ଶୟକତୋକୁ ସ୍ୱୀକୋର କର ିସଚ ି (ପ ୂ୍) ଦଶ୍ୋଇଛନ୍ତଯି  ପ ୍ୟଟନ ଯପ୍ରୋ୍ୋହନ ପୋଇଁ ଭୋରତ 3ଟ ିଯେତ୍ର  ଥୋ  ୋଣିଜୟ, ପ ୍ୟଟନ 
ଏ ଂ ପ୍ର ୁକି୍ତ ଦିୟୋ ଉପଯର ଧ୍ୟୋନ ଯଦଉଛ।ି ନରିୋପଦ ତଥୋ ସୁସ୍ଥ ପ ୍ୟଟନକୁ ଯପ୍ରୋ୍ୋହତି କର ିୋ ପୋଇଁ ଡୋଇଯନୋଷି୍ଟକ୍ ଉପକରଣ, ଚକିି୍ ୋ 
ଏ ଂ ଟୀକୋକରଣ ସମୋନ ଭୋଯ  ସ ସ୍ୋଧୋରଣଙ୍କ ନକିଟଯର ପହଞ୍ଚୋଇ ୋ ପୋଇଁ ପ୍ରୟୋସକୁ ମଜ ୁତ କର ିୋକୁ ସଚ ି (ପ ୂ୍ୋଞ୍ଚଳ) 
ଗୁରୁତ୍ୱୋଯରୋପ କରଛିନ୍ତ।ି ଏହ ିପରଯିପ୍ରେୀଯର ସଚ ି (ପ ୂ୍) ଉଯେଖ କରଛିନ୍ତଯି  ଭୁଟୋନ, ମୋଳଦ୍ୱୀପ, ଯନପୋଳ,  ୋଙ୍ଗ ୋଯଦଶ, ମିଆଁମୋର 

ଏ ଂ ଯସଯଚ ସକୁ ଅନୁଦୋନ ସହୋୟତୋଯର ଭୋରତରୁ ଟକିୋ ପହଞ୍ଚ ିୋ ଆରମ୍ଭ ଯହୋଇଛ।ି 

4. ସଚ ି (ପ ୂ୍) ଭୋରତ-ମିଆଁମୋର-ଥୋଇ ୟୋଣ୍ଡ ତ୍ରପିୋେିକ ରୋଜପଥ ସଯମତ ଏସଆିଯର ସଂଯ ୋଗୀକରଣକୁ ଯପ୍ରୋ୍ୋହତି କର ିୋ ପୋଇଁ 
ଭୋରତ ଯନଇଥି ୋ  ଭିିନ୍ନ ପଦଯେପ  ଷିୟଯର ଉଯେଖ କରଥିିଯ  ଏ ଂ କୋଯମିୋଡଆି,  ୋଓସ୍ ଏ ଂ ଭିଏତନୋମ ପ ୍ୟନ୍ତ ଏହୋର  ସି୍ତୋର 

ଯହୋଇପୋଯର ଯ ୋ ି କହଥିିଯ । ଆନ୍ତଜ୍ୋତୀୟ ଯସୌର ଯମଣ୍ଟ (ଆଇଏସଏ) ଏ ଂ  ପି ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ଭିତଭୂିମି  କିୋଶ ପୋଇଁ ସମନୟି 
ଯମଣ୍ଟ (ସଡିଆିରଆଇ) ଭଳ ିପଦଯେପ  ଶି୍ୱର ଜଳ ୋୟୁ ପୋଇଁ କୋ ୍ୟ ଉପଯର ସକୋରୋତ୍ମକ ପ୍ରଭୋ  ପକୋଇ ୋ ସହତି  ପି ୍ୟୟ ମୁକୋ  ିୋ 

ପୋଇଁ ଭିତ୍ତଭୂିମି  କିୋଶଯର ମଧ୍ୟ ସହୋୟ ଯହ । 

5.  ଶି୍ୱ ଶୋନ୍ତ ିଏ ଂ ନରିୋପତ୍ତୋ ପୋଇଁ ଆତଙ୍କ ୋଦ ଏକ  ଡ  ପିଦ ସଷୃ୍ଟି କରଛି ିଯ ୋ ି ଦଶ୍ୋଇ ସଚ ି (ପ ୂ୍) ଆତଙ୍କ ୋଦକୁ ମଯୁଳୋତ୍ପୋଟନ 
କର ିୋ ପୋଇଁ ଅଧିକ ସହଯ ୋଗ କର ିୋକୁ କହଛିନ୍ତ।ି ଯସ ଯଜୋରଯଦଇ କହଛିନ୍ତଯି  ଆସଆିନ ସଯମତ ଭୋରତ-ପ୍ରଶୋନ୍ତ ମହୋସୋଗର ଅଞ୍ଚଳଯର 

ସୋଧୋରଣ ସମସୟୋଗୁଡକିର ସମୋଧୋନ ପୋଇଁ ନୂତନ ସମନୟି ଏ ଂ ସହଯ ୋଗ ଆ ଶୟକ। 2019 ଯର ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନଯରନ୍ଦ୍ର ଯମୋଦୀଙ୍କ 
ଦ୍ୱୋରୋ ଯ ୋଷତି ଭୋରତ-ପ୍ରଶୋନ୍ତ ମହୋସୋଗରୀୟ ପ୍ରୟୋସ (ଆଇପିଓଆଇ) ଏକ ମୁକ୍ତ, ଯଖୋ ୋ, ସମି୍ମଳତି ଏ ଂ ନୟିମ ଆଧୋରତି ଭୋରତ-

ପ୍ରଶୋନ୍ତ ମହୋସୋଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ପୋଇଁ ଆହିୋନ ଯଦଇଥୋଏ  ୋହୋ ସମସ୍ତଙ୍କ ପୋଇଁ ସୁରେୋ ଏ ଂ ଅଭି ୃଦ୍ଧ ି(ସୋଗର) କୁ ଯପ୍ରୋ୍ୋହତି କରଥିୋଏ। 

 



 

6. ଏସଡିରି ଅଧ୍ୟେତୋ କର ିପରଚିୋଳନୋ କର ିୋ ଏ ଂ 17ତମ ଏସଡି ି ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ଯ ୈଠକ ଆଯୟୋଜନ କରଥିି ୋରୁ ତୁକ୍ୀ ସରକୋରଙୁ୍କ 
ସଚ ି (ପ ୂ୍) ଧନୟ ୋଦ ଜଣୋଇଛନ୍ତ।ି 

7. ଯ ୈଠକ ଯଶଷଯର ସମସ୍ତ ଏସଡି ିଯଦଶମୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ "ଅଙ୍କୋରୋ ଯ ୋଷଣୋନୋମୋ" ଗୃହୀତ ଯହୋଇଥି ୋ। 

ନୂଆଦେିୀ 

ଜୋନୁଆରୀ 21, 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. 

 

 


