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1. ବବୈବଦଶକି ବୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଭି ମରୁଲୀଧରନ୍ 17 ଡବିସମବର 2020 ବର ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମବିରଟ୍ସ (ୟୁଏଇ) ତଥା 
ଆଇଓଆରଏ ବା ଭାରତ ମହାସାଗର ରମି ସଂଘ ବେୟାର ଦ୍ୱାରା ଭରେୁଆଲ ଉପାୟବର ଆବୟାଜତି ଆଇଓଆରଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରଷିଦର 
ବଂିଶତମ ବବୈଠକବର ଭାରତୀୟ ପ୍ରତନିଧିୀ ଦଳର ବନତୃତ୍ୱ ବନଇଥିବଲ। ଏହ ିବବୈଠକବର ସଂଘର ସମସ୍ତ 22ଟ୍ ିସଦସୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ 10ଟ୍ ି
ଆବଲାେନା ସହଭାଗୀ ବଯାଗ ବଦଇଥିବଲ। ଆଇଓଆରଏ ସଦସୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାରସ୍ପରକି ସ୍ୱାଥଥର ବଭିିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳକି ଏବଂ 
ଅନ୍ତଜଥାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପବର ଆବଲାେନା ବହାଇଥିଲା। ବକାଭିଡ୍-19 ର ମକୁାବଲିା ପାଇଁ ଏମିବରଟ୍ସର ସରକାରୀ ବଜି୍ଞପି୍ତ ଏବଂ 
ଆଇଓଆରଏର ଏକତା ଏବଂ ସହବଯାଗ ବୟାନକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରଷିଦ ଗ୍ରହଣ କବଲ। 
 
2. ବବୈବଦଶକି ବୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନଜିର ବକ୍ତବୟବର ଭାରତ ମହାସାଗର ଏବଂ ବୟାପକ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରବର ଆଞ୍ଚଳକି 
ସହବଯାଗ ପାଇଁ ଏକ ମଞ୍ଚ ଭାବବର ଆଇଓଆରଏର ଗରୁୁତ୍ୱକୁ ଉବେଖ କରଥିିବଲ। ଆଇଓଆରଏର ଦୁଇଟ୍ ିପ୍ରାଥମିକ ବେତ୍ର ଯଥା ବପିଯଥୟୟ 
ବପିଦ ପରେିାଳନା ଏବଂ ଶେିା, ବଜି୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକି୍ତବଦିୟା ବେତ୍ରବର ସମନବୟ ରୋକାରୀ ବଦଶ ଭାବବର ଭାରତର ଅବଦାନକୁ ବସ ଉବେଖ 
କରଥିିବଲ। ମହାମାରୀ ପରବର୍ତ୍ଥୀ ବୟାପକ ପନୁରୁଦ୍ଧାର କାଯଥୟକୁ ଦୃଷ୍ଟବିର ରଖି ଆଇଓଆରଏ ସଦସୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବର ପାରମ୍ପାରକି 
ଔଷଧ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପଯଥୟଟ୍ନ ବେତ୍ରବର ଅଧିକ ସହବଯାଗ କରବିାକୁ ବବୈବଦଶକି ବୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆହବାନ ବଦଇଥିବଲ। 
ଆଇଓଆରଏକୁ ମଜବୁତ କରବିା ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରତବିଦ୍ଧତାକୁ ବନଇ ବବୈବଦଶକି ବୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇଓଆରଏ ସେବିାଳୟବର ଭାରତ 
ଦ୍ୱାରା ଏକ ସୂେନା ପ୍ରଯୁକି୍ତବଦିୟା ବବିଶଷଜ୍ଞଙ୍କ ନବିୟାଜନ ବଷିୟବର ଉବେଖ କରିଥିବଲ ଏବଂ ଇ-ଅଫିସ୍ ବୟବସ୍ଥ୍ା ଲାଗୁ କରବିା ତଥା 
ଆଇଓଆରଏ ସେବିାଳୟବର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପାଠାଗାର ପ୍ରତଷି୍ଠା କରବିା ଆଦ ିଭାରତର ବଭିିନ୍ନ ପଦବେପ ବଘାଷଣା କରଥିିବଲ। 
 
3. ଆଇଓଆରଏର ପ୍ରତଷି୍ଠାତା ସଦସୟ ଭାବବର ଭାରତ 1997 ବର ଏହାର ଆରମ୍ଭରୁ ଏହାର ଅଭିବୃଦ୍ଧ ିପାଇଁ ପ୍ରତଶୁିତବିଦ୍ଧ। 2011 ବର 
ଭାରତ ଆଇଓଆରଏର ଅଧ୍ୟେତା କରବିା ସମୟବର ଆଇଓଆରଏ ଛଅଟ୍ ି ପ୍ରାଥମିକ ବେତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରଥିିଲା ଯାହା ଏହାର ସମସ୍ତ 
କାଯଥୟକଳାପର ମାଗଥଦଶକିା ଅବଟ୍। ଅଧିକ ଆନ୍ତଃ ଆଞ୍ଚଳକି ଭାଗିଦାରୀ ମାଧ୍ୟମବର ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳବର ଶାନ୍ତ,ି ସ୍ଥ୍ରିତା 
ଏବଂ ସମଦୃ୍ଧକୁି ବପ୍ରାତ୍ସାହତି କରବିା ପାଇଁ ଭାରତ ଆଇଓଆରଏକୁ ଏକ ଅନନୟ ମଞ୍ଚ ଭାବବର ବଦବଖ। 
ନୂଆଦେିୀ 
ଡବିସମବର 17, 2020 
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