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ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳରର ସହର ାଗକୁ ରେଇ 22 ରେବୃ ଆରୀ 2022 ରର ପ୍ୟାରିସରର
ଅେୁ ଷ୍ଠିତ ୟୁ ରରାପ୍ୀୟ ସଂଘ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ରୋରମରର ରବୈରେଶିକ ବୟାପ୍ାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ
ଅଂଶଗ୍ରହଣ
ମାର୍ଚ୍ଚ 21, 2022
1. ରବୈରେଶିକ ବୟାପ୍ାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର 20-23 ରେବୃ ଆରୀ 2022 ରର ଫ୍ରାେସ ଗସ୍ତ କରିଥିରେ ର ଉଁଠାରର ରସ ଭାରତପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳରର ସହର ାଗକୁ ରେଇ ଅେୁ ଷ୍ଠିତ ୟୁ ରରାପ୍ୀୟ ସଂଘ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ରୋରମରର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିରେ। ଏହା
ୟୁ ରରାପ୍ୀୟ ସଂଘ ପ୍ରିଷେର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଫ୍ରାେସ ଦ୍ୱାରା ଆରୟାଜିତ ରହାଇଥିୋ।
2. ରୋରମର ଉେଘାଟେୀ ଅଧିରବଶେରର ଫ୍ରାେସର ୟୁ ରରାପ୍ ଓ ରବୈରେଶିକ ବୟାପ୍ାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜିେ-ରଭସ ରେ ଡ୍ରିଆେ, ରବୈରେଶିକ
ବୟାପ୍ାର ଓ ସୁରକ୍ଷା େୀତି ପ୍ାଇଁ ୟୁ ରରାପ୍ୀୟ ସଂଘର ଉର୍ଚ୍ ପ୍ରତିେଧି
ି ତଥା ୟୁ ରରାପ୍ୀୟ କମିସେର ଉପ୍ାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ରଜାରସେ ରବାରରେ,
ୟୁ ରରାପ୍ୀୟ କମିସେର ପ୍ରଥମ ଉପ୍ାଧ୍ୟକ୍ଷ ଫ୍ରାେସ ଟିମ୍ମରମାେସ, କାରମବାଡିଆର ଉପ୍ ପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ରବୈରେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରାକ ରସାର ାେ,
ଇରଡାରେସିଆର ରବୈରେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ରରରଟନା ରେଷ୍ଟାରି ପ୍ରି ୟାେସାରୀ ମାସଚୁେ ି ଏବଂ ଜାପ୍ାେର ରବୈରେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହାୟାଶି
ରୟାସିମାସାଙ୍କ ସହିତ ଡକଟର ଜୟଶଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରୋେ କରିଥିରେ। ତାଙ୍କ ବକ୍ତବୟରର ଡକଟର ଜୟଶଙ୍କର ୟୁ ରରାପ୍ ଏବଂ ଭାରତପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ମୁ ୀେ ରହଉଥିବା ଆହବାେ ଏବଂ ସମ୍ଭାବୟ ରକ୍ଷତ୍ରରର ସହର ାଗ ବିଷୟରର କହିଥିରେ ଏବଂ ଏରେଇ ଫ୍ରାେସର
ପ୍ରମୁ ଭୂମିକାକୁ ଉରେ କରିଥିରେ। ରସ ଶ୍ରୀ ରେ ଡ୍ରିଆେଙ୍କ ସହିତ "ଇରଡା-ପ୍ାସିେିକ୍ ପ୍ାକଚସ୍ ପ୍ାଟଚେରସିପ୍" ଉପ୍ରର ଭାରତ-ଫ୍ରାେସର
ପ୍େରକ୍ଷପ୍ ରଘାଷଣା କରିଥିରେ ାହା ପ୍ରମୁ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ସରକାରୀ ତଥା ରବସରକାରୀ ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ପ୍ାକଚ
ପ୍ରିଚାଳକମାେଙ୍କର ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳରର ଥିବା ଅେୁ ଭୂତି ଓ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଏକାଠି ଓ ବଣ୍ଟେ କରି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରର ସଂରକ୍ଷିତ
ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରିଚାଳୋ େୃ ଷ୍ଟର
ି ୁ େକ୍ଷତା ବୃ ଦ୍ଧି କରିବାକୁ େକ୍ଷୟ ରଖିଛି।
3. ରୋରମର ତିରୋଟି ରାଉଡ ରଟବୁ େ ଆରୟାଜିତ ରହାଇଥିୋ ର ଉଁଠାରର ସମସ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ପ୍ାରସ୍ପରିକ ଚିନ୍ତାର ମୁ ୟ
ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡକ
ି ଉପ୍ରର ଆରୋଚୋ କରିଥିରେ। େିକଟରର ଗୃହୀତ ୟୁ ରରାପ୍ୀୟ ସଂଘ "ଇରଡାପ୍ାସିେିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରାରଟଜୀ ଏବଂ ରଗଲାବାଲ୍ ରଗଟରେ
ଷ୍ଟ୍ରାରଟଜୀକୁ " େୃ ଷ୍ଟିରର ରଖି ଏହି ରବୈଠକରର ରହାଇଥିବା ଆରୋଚୋରର ୟୁ ରରାପ୍ୀୟ ସଂଘ ଏବଂ ଏହାର ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର
ଅଞ୍ଚଳରର ଥିବା ଅଂଶୀୋରମାେଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ସହର ାଗ ପ୍ାଇଁ ବିଚାର ଓ ଉପ୍ାୟ ଚିହ୍ନଟ କରା ାଇଥିୋ। ଏହି ରାଉଡ ରଟବୁ େଗୁଡକ
ି େିମନ
ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପ୍ରର ଧ୍ୟାେ ରକନ୍ଦ୍ରିତ କରିଥିୋ 1) ସୁରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା, 2) ସଂର ାଗୀକରଣ ଓ ଡିଜଟ
ି ାେ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଏବଂ 3) ରବୈଶ୍ୱକ
ି ସମସୟା:
ଜଳବାୟୁ , ରଜୈବ ବିବଧ
ି ତା, ମହାସାଗର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ। "ସୁରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା" ଶୀଷଚକ ରାଉଡ ରଟବୁ େ ଆରୋଚୋରର ଡକଟର ଜୟଶଙ୍କର
ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିରେ ର ଉଁଠାରର ଉତ୍ତର-ପ୍ଶ୍ଚି ମ ଭାରତ ମହାସାଗରରର ସମେିବତ ସାମୁଦ୍ରିକ ଉପ୍ସ୍ଥିତର
ି ପ୍ରିକଳ୍ପୋକୁ ବଢାଇବାକୁ
ୟୁ ରରାପ୍ୀୟ ସଂଘ ରଘାଷଣା କରିଥିୋ। ଏହା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳରର ସ୍ଥିରତା ଓ େିରାପ୍ତ୍ତାକୁ ଅଧିକ ସମଥଚେ କରିବା, ମିଳତ
ି

ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଭୟାସ ଏବଂ ରପ୍ାଟଚ କଲ୍ ଆରୟାଜେ କରିବା ସହିତ ରେୌରସୋ େିରୟାଜେକୁ ଅପ୍ିମ
ଟ ାଇଜ କରିବା, ଇଉରରାପ୍ୀୟ କା ଚୟର
ସାମଞ୍ଜସୟକୁ ରପ୍ରାତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳରର ଅଂଶୀୋରମାେଙ୍କ ସହ ସୂଚୋ ଆୋେପ୍ରୋେକୁ
ସୁବଧ
ି ାଜେକ କରିବାକୁ ୟୁ ରରାପ୍ୀୟ ସଂଘକୁ ଅେୁ ମତି ରେବ।
4. ଡିଜଟ
ି ାେ ପ୍ରସଙ୍ଗରର ଏହି ରୋରମରର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା େଅଟି ରେଶଙ୍କ (ଅରଷ୍ଟ୍ରେିଆ, ରକାରମାରସ, ଭାରତ, ଜାପ୍ାେ, ମରିସସ,
େୁ ୟଜିେୟାଡ, େକ୍ଷିଣ ରକାରିଆ, ସିଙ୍ଗାପ୍ୁର, ଶ୍ରୀେଙ୍କା) ଦ୍ୱାରା ରଗାପ୍େୀୟ ଓ ବୟକ୍ତିଗତ ଡାଟାର ସୁରକ୍ଷା ଉପ୍ରର ମିଳତ
ି ରଘାଷଣାୋମା ଗୃହୀତ
ରହାଇଛି। ଏହା ସମାେ େୃ ଷ୍ଟରି କାଣକୁ ରପ୍ରାତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ଆମର ଡାଟାର ସୁରକ୍ଷା ରଫ୍ରମୋକଚଗୁଡକ
ି ମଧ୍ୟରର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ବୃ ଦ୍ଧି କରିବା
ପ୍ାଇଁ ଡାଟା ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଉଭୟ ଦ୍ୱିପ୍ାକ୍ଷିକ ଓ ବହୁ ପ୍କ୍ଷୀୟ ସ୍ତରରର ଡାଟା ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୀମାପ୍ାର ଡାଟା ପ୍ରବାହ ସମବନ୍ଧରର ଆନ୍ତଜଚାତୀୟ
େୀତି ଉପ୍ରର ଆରୋଚୋ ଓ ସହର ାଗକୁ ରପ୍ରାତ୍ସାହିତ କରିବ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢାଇବ।
5. ୟୁ ରରାପ୍ୀୟ ସଂଘ ଏବଂ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳର 59 ଟି ରେଶ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଗଠେ ଏହି ରୋରମରର ଅଂଶଗ୍ରହଣ
କରିଥିରେ: ରଫ୍ରଞ୍ଚ ପ୍େିରେସିଆ ଏବଂ ୋ ରିୟୁେଅ
ି େ ସରମତ ଫ୍ରାେସ, ଭାରତ, େକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରି କା, ଜମଚାେୀ, ଅରଷ୍ଟ୍ରେିଆ, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ, ବାଙ୍ଗୋରେଶ,
ରବେଜିୟମ, ବୁ ରେଇ, ବୁ େରଗରିଆ, କାରମବାଡିଆ, ସାଇପ୍ରସ, ରକାରମାରରାସ, େକ୍ଷିଣ ରକାରିଆ, ରରାଏସିଆ, ରଡେମାକଚ, ଜିବୁଟ,ି ସଂ କ୍ତ
ୁ
ଆରବ ଏମିରରଟସ, ରସ୍ପେ, ଇରଷ୍ଟାେିଆ, େି େେୟାଡ, ଗ୍ରୀସ, ହରଙ୍ଗରୀ, ଇରଡାରେସିଆ, ଆୟେଚାଡ, ଇଟାେୀ, ଜାପ୍ାେ, ରକେିଆ, ୋଓସ,
ୋଟଭିଆ, େିଥୁଆେିଆ, େରେମବଗଚ , ମାଡାଗାସ୍କାର, ମାରେସିଆ, ମାଳଦ୍ୱୀପ୍, ମାେଟା, ମରିସସ, େୁ ୟଜିେୟାଡ, ଓମାେ, ରେେରେୟାଡ,
େି େିପ୍ାଇେସ, ରପ୍ାୋଡ, ପ୍ତ୍ତଚୁଗାେ, ରରାମାେିଆ, ରସରଚେସ, ସିଙ୍ଗାପ୍ୁର, ରସଲାଭାକିଆ, ରସଲାରଭେିଆ, ଶ୍ରୀେଙ୍କା, ସ୍ୱିରଡେ, ରଚକ ଗଣତନ୍ତ୍ର,
ଥାଇେୟାଡ, ଭିଏତୋମ, ୟୁ ରରାପ୍ୀୟ େିରବଶ ବୟାଙ୍କ, ୟୁ ରରାପ୍ୀୟ କମିଶେ, ଭାରତ ମହାସାଗର କମିଶେ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ସମୁୋୟ,
ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଦ୍ୱୀପ୍ପ୍ୁଞ୍ଜ ରୋରମ, ଭାରତ ମହାସାଗର ରିମ୍ ଆରସାସିଏସେ।
6. ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳରର ମୁକ୍ତ, ର ାୋ ଏବଂ େିୟମ-ଆଧାରିତ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଆଧାର କରି ସହର ାଗ ପ୍ାଇଁ ୟୁ ରରାପ୍ୀୟ
ସଂଘ, ଏହାର ସେସୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ରେଶମାେଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ଏକ ସାଧାରଣ େୃ ଷ୍ଟିରକାଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ତଥା
ଆୋେ ପ୍ରୋେ କରିବାକୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ରୋରମ ପ୍ରଥମ ଥର ପ୍ାଇଁ ଏପ୍ରି ସୁର ାଗ ପ୍ରୋେ କରିଥିୋ।
େୂ ଆେିେୀ
ମାର୍ଚ୍ଚ 21, 2022

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.

