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ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳରର ସହର ାଗକୁ ରେଇ 22 ରେବୃଆରୀ 2022 ରର ପ୍ୟାରସିରର 
ଅେୁଷି୍ଠତ ୟୁରରାପ୍ୀୟ ସଂଘ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ରୋରମରର ରବୈରେଶକି ବୟାପ୍ାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ 
ଅଂଶଗ୍ରହଣ 

ମାର୍ଚ୍ଚ 21, 2022 

1. ରବୈରେଶକି ବୟାପ୍ାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର 20-23 ରେବୃଆରୀ 2022 ରର ଫ୍ରାେସ ଗସ୍ତ କରଥିିରେ ର ଉଁଠାରର ରସ ଭାରତ-
ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳରର ସହର ାଗକୁ ରେଇ ଅେୁଷ୍ଠିତ ୟୁରରାପ୍ୀୟ ସଂଘ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ରୋରମରର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରଥିିରେ। ଏହା 

ୟୁରରାପ୍ୀୟ ସଂଘ ପ୍ରଷିେର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଫ୍ରାେସ ଦ୍ୱାରା ଆରୟାଜତି ରହାଇଥିୋ। 

2. ରୋରମର ଉେଘାଟେୀ ଅଧିରବଶେରର ଫ୍ରାେସର ୟୁରରାପ୍ ଓ ରବୈରେଶକି ବୟାପ୍ାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜେି-ରଭସ ରେ ଡ୍ରଆିେ, ରବୈରେଶକି 
ବୟାପ୍ାର ଓ ସରୁକ୍ଷା େୀତ ିପ୍ାଇଁ ୟୁରରାପ୍ୀୟ ସଂଘର ଉର୍ଚ୍ ପ୍ରତେିଧିି ତଥା ୟୁରରାପ୍ୀୟ କମସିେର ଉପ୍ାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ରଜାରସେ ରବାରରେ, 
ୟୁରରାପ୍ୀୟ କମସିେର ପ୍ରଥମ ଉପ୍ାଧ୍ୟକ୍ଷ ଫ୍ରାେସ ଟମି୍ମରମାେସ, କାରମବାଡଆିର ଉପ୍ ପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ରବୈରେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରାକ ରସାର ାେ, 
ଇରଡାରେସଆିର ରବୈରେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ରରରଟନା ରେଷ୍ଟାର ିପି୍ରୟାେସାରୀ ମାସଚୁେ ିଏବଂ ଜାପ୍ାେର ରବୈରେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହାୟାଶ ି

ରୟାସମିାସାଙ୍କ ସହତି ଡକଟର ଜୟଶଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରୋେ କରଥିିରେ। ତାଙ୍କ ବକ୍ତବୟରର ଡକଟର ଜୟଶଙ୍କର ୟୁରରାପ୍ ଏବଂ ଭାରତ-
ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ମ ୁୀେ ରହଉଥିବା ଆହବାେ ଏବଂ ସମ୍ଭାବୟ ରକ୍ଷତ୍ରରର ସହର ାଗ ବଷିୟରର କହଥିିରେ ଏବଂ ଏରେଇ ଫ୍ରାେସର 

ପ୍ରମ ୁ ଭୂମିକାକୁ ଉରେ  କରଥିିରେ। ରସ ଶ୍ରୀ ରେ ଡ୍ରଆିେଙ୍କ ସହତି "ଇରଡା-ପ୍ାସେିିକ୍ ପ୍ାକଚସ୍ ପ୍ାଟଚେରସପି୍" ଉପ୍ରର ଭାରତ-ଫ୍ରାେସର 
ପ୍େରକ୍ଷପ୍ ରଘାଷଣା କରଥିିରେ  ାହା ପ୍ରମ ୁ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ସରକାରୀ ତଥା ରବସରକାରୀ ପ୍ରାକୃତକି ପ୍ାକଚ 
ପ୍ରଚିାଳକମାେଙ୍କର ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳରର ଥିବା ଅେୁଭୂତ ିଓ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଏକାଠ ିଓ ବଣ୍ଟେ କର ିଏହ ିଅଞ୍ଚଳରର ସଂରକି୍ଷତ 

ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଚିାଳୋ େୃଷି୍ଟରୁ େକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧ ିକରବିାକୁ େକ୍ଷୟ ରଖିଛ।ି 

3. ରୋରମର ତରିୋଟ ିରାଉଡ ରଟବୁେ ଆରୟାଜତି ରହାଇଥିୋ ର ଉଠଁାରର ସମସ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ପ୍ାରସ୍ପରକି ଚନି୍ତାର ମୁ ୟ 

ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡକି ଉପ୍ରର ଆରୋଚୋ କରଥିିରେ। େକିଟରର ଗୃହୀତ ୟୁରରାପ୍ୀୟ ସଂଘ "ଇରଡାପ୍ାସେିିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରାରଟଜୀ ଏବଂ ରଗଲାବାଲ୍ ରଗଟରେ 
ଷ୍ଟ୍ରାରଟଜୀକୁ" େୃଷ୍ଟିରର ରଖି ଏହ ିରବୈଠକରର ରହାଇଥିବା ଆରୋଚୋରର ୟୁରରାପ୍ୀୟ ସଂଘ ଏବଂ ଏହାର ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର 

ଅଞ୍ଚଳରର ଥିବା ଅଂଶୀୋରମାେଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ସହର ାଗ ପ୍ାଇଁ ବଚିାର ଓ ଉପ୍ାୟ ଚହି୍ନଟ କରା ାଇଥିୋ। ଏହ ିରାଉଡ ରଟବୁେଗୁଡକି େମିନ 
ବଷିୟବସୁ୍ତ ଉପ୍ରର ଧ୍ୟାେ ରକନ୍ଦ୍ରତି କରଥିିୋ 1) ସରୁକ୍ଷା ଓ ପ୍ରତରିକ୍ଷା, 2) ସଂର ାଗୀକରଣ ଓ ଡଜିଟିାେ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଏବଂ 3) ରବୈଶ୍ୱକି ସମସୟା: 

ଜଳବାୟୁ, ରଜୈବ ବବିଧିତା, ମହାସାଗର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ। "ସରୁକ୍ଷା ଓ ପ୍ରତରିକ୍ଷା" ଶୀଷଚକ ରାଉଡ ରଟବୁେ ଆରୋଚୋରର ଡକଟର ଜୟଶଙ୍କର 
ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରଥିିରେ ର ଉଁଠାରର ଉତ୍ତର-ପ୍ଶି୍ଚମ ଭାରତ ମହାସାଗରରର ସମେିବତ ସାମଦିୁ୍ରକ ଉପ୍ସ୍ଥିତରି ପ୍ରକିଳ୍ପୋକୁ ବଢାଇବାକୁ 
ୟୁରରାପ୍ୀୟ ସଂଘ ରଘାଷଣା କରଥିିୋ। ଏହା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳରର ସ୍ଥିରତା ଓ େରିାପ୍ତ୍ତାକୁ ଅଧିକ ସମଥଚେ କରବିା, ମିଳତି 



ସାମଦିୁ୍ରକ ଅଭୟାସ ଏବଂ ରପ୍ାଟଚ କଲ୍ ଆରୟାଜେ କରବିା ସହତି ରେୌରସୋ େରିୟାଜେକୁ ଅପି୍ଟମାଇଜ କରବିା, ଇଉରରାପ୍ୀୟ କା ଚୟର 
ସାମଞ୍ଜସୟକୁ ରପ୍ରାତ୍ସାହତି କରବିା ଏବଂ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳରର ଅଂଶୀୋରମାେଙ୍କ ସହ ସଚୂୋ ଆୋେପ୍ରୋେକୁ 
ସବୁଧିାଜେକ କରବିାକୁ ୟୁରରାପ୍ୀୟ ସଂଘକୁ ଅେୁମତ ିରେବ। 

4. ଡଜିଟିାେ ପ୍ରସଙ୍ଗରର ଏହ ିରୋରମରର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା େଅଟ ିରେଶଙ୍କ (ଅରଷ୍ଟ୍ରେିଆ, ରକାରମାରସ, ଭାରତ, ଜାପ୍ାେ, ମରସିସ, 
େୁୟଜେିୟାଡ, େକି୍ଷଣ ରକାରଆି, ସଙି୍ଗାପ୍ୁର, ଶ୍ରୀେଙ୍କା) ଦ୍ୱାରା ରଗାପ୍େୀୟ ଓ ବୟକି୍ତଗତ ଡାଟାର ସୁରକ୍ଷା ଉପ୍ରର ମଳିତି ରଘାଷଣାୋମା ଗୃହୀତ 
ରହାଇଛ।ି ଏହା ସମାେ େୃଷି୍ଟରକାଣକୁ ରପ୍ରାତ୍ସାହତି କରବିା ଏବଂ ଆମର ଡାଟାର ସୁରକ୍ଷା ରଫ୍ରମୋକଚଗୁଡକି ମଧ୍ୟରର ସମି୍ମଶ୍ରଣ ବୃଦ୍ଧ ିକରବିା 
ପ୍ାଇଁ ଡାଟା ସରୁକ୍ଷା ଏବଂ ଉଭୟ ଦ୍ୱପି୍ାକି୍ଷକ ଓ ବହୁପ୍କ୍ଷୀୟ ସ୍ତରରର ଡାଟା ସରୁକ୍ଷା ଏବଂ ସୀମାପ୍ାର ଡାଟା ପ୍ରବାହ ସମବନ୍ଧରର ଆନ୍ତଜଚାତୀୟ 
େୀତ ିଉପ୍ରର ଆରୋଚୋ ଓ ସହର ାଗକୁ ରପ୍ରାତ୍ସାହତି କରବି ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢାଇବ। 

5. ୟୁରରାପ୍ୀୟ ସଂଘ ଏବଂ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳର 59 ଟ ିରେଶ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳକି ସଂଗଠେ ଏହ ିରୋରମରର ଅଂଶଗ୍ରହଣ 
କରଥିିରେ: ରଫ୍ରଞ୍ଚ ପ୍େିରେସଆି ଏବଂ ୋ ରୟୁିେଅିେ ସରମତ ଫ୍ରାେସ, ଭାରତ, େକି୍ଷଣ ଆଫି୍ରକା, ଜମଚାେୀ, ଅରଷ୍ଟ୍ରେିଆ, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ, ବାଙ୍ଗୋରେଶ, 
ରବେଜୟିମ, ବୁରେଇ, ବୁେରଗରଆି, କାରମବାଡଆି, ସାଇପ୍ରସ, ରକାରମାରରାସ, େକି୍ଷଣ ରକାରଆି, ରରାଏସଆି, ରଡେମାକଚ, ଜବୁିଟ,ି ସଂ ୁକ୍ତ 
ଆରବ ଏମରିରଟସ, ରସ୍ପେ, ଇରଷ୍ଟାେଆି, େିେେୟାଡ, ଗ୍ରୀସ, ହରଙ୍ଗରୀ, ଇରଡାରେସଆି, ଆୟେଚାଡ, ଇଟାେୀ, ଜାପ୍ାେ, ରକେଆି, ୋଓସ, 
ୋଟଭିଆ, େିଥୁଆେଆି, େରେମବଗଚ , ମାଡାଗାସ୍କାର, ମାରେସଆି, ମାଳଦ୍ୱୀପ୍, ମାେଟା, ମରସିସ, େୁୟଜେିୟାଡ, ଓମାେ, ରେେରେୟାଡ, 
େିେିପ୍ାଇେସ, ରପ୍ାୋଡ, ପ୍ତ୍ତଚୁ ଗାେ, ରରାମାେଆି, ରସରଚେସ, ସଙି୍ଗାପ୍ରୁ, ରସଲାଭାକଆି, ରସଲାରଭେଆି, ଶ୍ରୀେଙ୍କା, ସି୍ୱରଡେ, ରଚକ ଗଣତନ୍ତ୍ର, 
ଥାଇେୟାଡ, ଭିଏତୋମ, ୟୁରରାପ୍ୀୟ େରିବଶ ବୟାଙ୍କ, ୟୁରରାପ୍ୀୟ କମଶିେ, ଭାରତ ମହାସାଗର କମିଶେ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ସମୁୋୟ, 
ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଦ୍ୱୀପ୍ପ୍ୁଞ୍ଜ ରୋରମ, ଭାରତ ମହାସାଗର ରମି୍ ଆରସାସଏିସେ। 

6. ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳରର ମକୁ୍ତ, ର ାୋ ଏବଂ େୟିମ-ଆଧାରତି ଶଙୃ୍ଖଳାକୁ ଆଧାର କର ିସହର ାଗ ପ୍ାଇଁ ୟୁରରାପ୍ୀୟ 
ସଂଘ, ଏହାର ସେସୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ରେଶମାେଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ଏକ ସାଧାରଣ େୃଷ୍ଟିରକାଣ ସୃଷ୍ଟ ିକରବିା ତଥା 

ଆୋେ ପ୍ରୋେ କରବିାକୁ ଏହ ିମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ରୋରମ ପ୍ରଥମ ଥର ପ୍ାଇଁ ଏପ୍ର ିସରୁ ାଗ ପ୍ରୋେ କରଥିିୋ।  

େୂଆେେିୀ 

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. 

 


