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ତୃତୀୟ ଭାରତ-ବାହାରରନ ଉଚ୍ଚ ମିଳତ
ି ଆରୟାଗ ରବୈଠକ (7 ଏପ୍ରି ଲ 2021)
ଏପ୍ରି ଲ 07, 2021
ବ ବୈ େଶିକ ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଏ ଂ ାହାବରନର ବ ବୈ େଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟ ର ଡକଟର ଅ େୁ ଲତିଫ ନ୍
ି ରସିେ
ଅଲ ଜାୟାନୀ ଆଜି ନୂ ଆେିଲ୍ଲୀଠାବର ଅନୁ ଷ୍ଠିତ ତୃ ତୀୟ ଭାରତ- ାହାବରନ ଉଚ୍ଚ ମିଳତ
ି ଆବୟାଗ (ଏଚବଜସି) ବ ଠ
ୈ କବର ସହଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଛନ୍ତି। ତୃ ତୀୟ ଏଚବଜସି ଉପବର ଏକ ମିଳତ
ି

ି ୃ ତ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି।

ାହାବରନର ବ ବୈ େଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟ ର

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସବମବାଧିତ ାହାବରନର କ୍ରାଉନ୍ ପ୍ରିନସ ଏ ଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚିଠି ବ ବୈ େଶିକ ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋନ କରିଛନ୍ତି।
ାହାବରନ ବ ବୈ େଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଭାରତର ମାନୟ ର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀ ଏମ ବଭଙ୍କୟା ନାଇଡୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ବକାଭିଡ-19
ମହାମାରୀ ସମୟବର ଭାରତୀୟ ସମୁୋୟର
ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଧନୟ ାେ ଜଣାଇଛନ୍ତି।

ବି ଶଷ ଯତ୍ନ ବନଇଥି ାରୁ ମାନୟ ର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାରତ ତରଫରୁ

ାହାବରନର ପ୍ରଗତି ଏ ଂ

କ
ି ାଶବର ଭାରତୀୟ ସମୁୋୟର ଅ ୋନକୁ

ାହାବରନ
ାହାବରନ

ବ ବୈ େଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଏ ଂ ାହାବରନକୁ ବକାଭିଶଲ
ି ଡ ଟୀକା ବଯାଗାଇ ବେଇଥି ାରୁ ଭାରତକୁ ଧନୟ ାେ ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ଏଚବଜସି ସମୟବର ଉଭୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହବଯାଗର ସମସ୍ତ ବକ୍ଷତ୍ରର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିବଲ ଏ ଂ ଗତ କିଛ ି

ଷଷ ମଧ୍ୟବର

ବହାଇଥି ା ଅଗ୍ରଗତି ଉପବର ଖୁସି ୟକ୍ତ କରିଥିବଲ। ବସମାବନ 2014 ବର ାହାବରନ ମହାରାଜାଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ଏ ଂ 2019 ବର
ଭାରତର ମାନୟ ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ାହାବରନ ଗସ୍ତକୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିବଲ। ବକାଭିଡ ମହାମାରୀ ସମୟବର ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସମନବୟ ଏ ଂ
ସହବଯାଗ ଜାରି ରଖିଥିବଲ।
ବତୈଳ ଏ ଂ ଗୟାସ, ାଣିଜୟ ଏ ଂ ପୁଞ୍ଜି ନ
ି ବି ଯାଗ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଖାେୟ ସୁରକ୍ଷା, ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ସୁରକ୍ଷା, ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି, ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତ ି ଏ ଂ
ଡିଜଟ
ି ାଲ ପ୍ରଯୁକ୍ତି େ
ି ୟା ବକ୍ଷତ୍ରବର ବସମାନଙ୍କର ସହବଯାଗକୁ ଆହୁ ରି କ
ି ାଶ କରି ାକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସହମତ ବହାଇଥିବଲ। ଉଭୟ ପକ୍ଷ
ମଧ୍ୟ ବସମାନଙ୍କର କୂ ଟବନୈତକ
ି ସମ୍ପକଷ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ସୁ ର୍ଣ୍ଷ ଜୟନ୍ତୀ ଏହି ଷଷ ପାଳନ କରି ାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବଲ। ବ ବୈ େଶିକ
ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ରାଉନ୍ ପ୍ରିନସ ଏ ଂ ାହାବରନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭାରତ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବଲ।
ାହାବରନ ଜିସସ
ି ର
ି ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଗ୍ରହଣ କରିଥି ାରୁ ବ ବୈ େଶିକ
ଭାଗିୋରୀକୁ ମଜ ୁ ତ କରି ା ପାଇଁ
ଆଞ୍ଚଳିକ ଏ ଂ

ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏ ଂ ଭାରତ-ଜିସସ
ି ି

ାହାବରନ ସହ କାମ କରି ାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ୱାର୍ଷର

ହୁ ପକ୍ଷୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପବର ମଧ୍ୟ ଆବଲାଚନା କରିଥିବଲ।

ାହାବରନ ଦ୍ୱାରା ଆଇଏସଏ ବେମୱାକଷ ଚୁକ୍ତିନାମାର

ଇନଷ୍ଟ୍ରୁବମଣ୍ଟ ଅଫ୍ ରାଟିଫିବକସନ୍ ଶୀଘ୍ର ଜମା କରି ାକୁ ଭାରତ ଅବପକ୍ଷା କରିଛ।ି

ାହାବରନ ବ ବୈ େଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ 6 ଏପ୍ରି ଲ ସନ୍ଧ୍ୟାବର ନୂ ଆେିଲ୍ଲୀବର ପହଞ୍ଚିଥିବଲ ଏ ଂ 8 ଏପ୍ରିଲ ସକାବଳ ବଫରି ାର କାଯଷୟକ୍ରମ ରହିଛ।ି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ
ଏପ୍ରି ଲ 07, 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.

