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డ స ింబర్ 17, 2020 

 

1. హ ిందూ మహాసముద్రిం అించునున్న దేశాల అసోస యేషన్ (ఐఓఆర్ఏ) మింత్ర  మిండల  
(సీఓఎిం) 20వ సమావేశిం 17 డ స ింబర్ 2020న యూఏఈ, ఐఓఆర్ఏ అధ్యక్షతన 
వర్చువల్ గా జర గ ింద . భారత్ ప్రత న ధ  బ ిందాన క  వ దేశీ వ్యవహారాల శాఖ సహాయ 
మింత్ర  (ఎింఓఎస్) శ్రీ వ . మురళీధరన్ నేత త్విం వహ ించారు. మొత్తిం 22 సభ్య 
దేశాలు మర యు 10 చర్చల భాగస్వాములు ఈ సమావేశింలో పాల్గొన్నాయ . కోవ డ్-
19ను ఎదుర్కోవడాన క  సింబింధ ించ  ఎమ రేట్స్ తీర్మానిం మర యు ఐఓఆర్ఏ సింఘీభావ 
మర యు సహాకార ప్ర్రకటనను సీఓఎిం ఆమోద ించ ింద . 
 
2. హ ిందూ మహాసముద్ర ప్రాింతింలో ప్రాింతీయ సహకారాన క  మర యు వ స్త త ఇిండో-
పస ఫ క్ కోసిం ఐఓఆర్ఏ ప్రాధాన్యతను ఓఎింఎస్ తన వ్యాఖ్యల్లో ప్రధానింగా 
ప్రస్తావ ించారు. ఐఓఆర్ఏ ర ిండు ప్రాధాన్యతా అింశాలైన, వ పత్తు ర స్క్ 
మేనేజ్ మ ింట్ మర యు భోధన, శాస్త్ర-సాింకేత కలకు సింబింధ ించ  ఒక సమన్వయ 
దేశింగా భారత్ అింద స్తున్న చేదోడును ఆయన నొక్క చ ప్పారు. కోవ డ్ 
మహమ్మార  తదనింతరిం సమగ్ర ర కవరీన  ద ష్ట లో ఉించుకొన , ఐఓఆర్ఏ సభ్య దేశాల 
మధ్య సాింప్రదాయ ఔషధాలు మర యు ఆరోగ్య సింబింధ పర్యాటక రింగాల్లో మర ింత 
సహాకారాన క  ఎింఓఎస్ ప లుపున చ్చారు. ఐఓఆర్ఏను మర ింత బలోపేతిం చేయడింలో 
భారత్ న బద్ధతను కొనసాగ స్తూ, ఐఓఆర్ఏ స క్రటేర యట్ లో భారత్ తరఫున ఒక 
ఐటీ న పుణుడ న  న యమ ించనున్నట్లు ఎింఓఎస్ త ల యజేశారు. అింతేకాకుిండా ఐఓఆర్ ఏ 
స క్రటేర యట్  వద్ద మహాత్మా గాింధీ లైబ్రరీన  న లకొల్పడిం, ఈ-ఆఫీస్ 
వ్యవస్థ అమలు వింట  చర్యలను భారత్ చేపట్టనుిందన  ఆయన ప్రకట ించారు. 
 
  



 
3. 1997లో ఐఓఆర్ఏ ఆవ ర్భావిం నుించీ కూడా వ్యవస్థాపక సభ్య దేశమైన భారత్ 
దాన  వ ద్ధ  వ షయింలో తన న బద్ధతను చాటుకుింటూనే ఉింద . 2011లో భారత్ 
ఐఓఆర్ఏకు అధ్యక్షత వహ ించ న సమయింలో, ఐఓఆర్ ఏ కార్యకలాపాలన్నింట కీ 
మార్గదర్శక సూత్రాలైన ఆరు ప్రాధాన్యతాింశాలను ఆమోద ించ ింద . అింతర్ 
ప్రాింతీయ భాగస్వామ్యాలను మర ింతగా ప ింపొింద ించుకోవడిం ద్వారా ఇిండో-పస ఫ క్ 
ప్రాింతింలో శాింత యుత స్థ రత్విం మర యు సుసింపన్నతలను ప్రోత్సహ ించేిందుకు 
ఐఓఆర్ఏను ఒక వ లక్షణమైన వేద కగా భారత్ పర గణ స్తోింద . 
 
న్యూఢ ల్లీ 
డ స ింబర్ 17, 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. 


