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ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ଏ ଂ ସଂସ୍କତୃ ିରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ମୀନକାଶୀ ବେଖୀଙ୍କ ଉଜବ କସି୍ତାନ ଏ ଂ 
ସୁଇଜରୋଣ୍ଡ ଗସ୍ତ (23-30 ବସବପେମବର 2021) 

ବସବପେମବର 22, 2021 

ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ଏ ଂ ସଂସ୍କତୃ ିରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ମୀନକାଶୀ ବେଖୀ 23-30 ବସବପେମବର 2021 ଉଜବ କସି୍ତାନ ଏ ଂ 

ସୁଇଜରୋଣ୍ଡ ଗସ୍ତ କରବି । 

2. 23-26 ବସବପେମବର ଉଜବ କସି୍ତାନ ଗସ୍ତ ସମୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜବ କସି୍ତାନର ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟ ର ଶ୍ରୀ ଅ େୁୋଜଜି୍ 

କାମିବୋଭ ଏ ଂ ସଂସ୍କତୃ ିମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟ ର ଶ୍ରୀ ଓବଜାଡବ କ୍ ନାଜରବ ବକାଭଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ କରବି । ବସ ପ୍ରସଦି୍ଧ ତାସବକଣ୍ଟ ବେଟ 
ୟୁନଭିରସଟିବିର ‘ଭାରତର ଗଣତାନ୍ତ୍ରକି ପରମ୍ପରା’ ଉପବର ଏକ  କୃ୍ତତା ପ୍ରୋନ କରବି । ବସ ତାସବକଣ୍ଟବର ଭାରତୀୟ ସମୁୋୟର 
ସେସୟଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ କଥା ାର୍ତ୍ତା କରବି  ଏ ଂ ତାସବକଣ୍ଟ ବେଟ୍ ଇନେିଚୁ୍ୟଟ୍ ଅଫ୍ ଓରଏିଣ୍ଟାଲ୍ େଡଜି୍ ତଥା ଅନୟାନୟ ସଂସ୍ଥାନର  ଶିେି 
ଇବଣ୍ଡାବୋଜେିମାନଙୁ୍କ ବଭଟବି । ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ‘ଆଜାେୀ କା ଅମୃତ ମବହାତ୍ସ ’ ପାଳନ ଅ ସରବର  ୁଖାରା ବେଟ ୟୁନଭିରସଟିରି 

ଛାତ୍ରମାନଙୁ୍କ ସବମବାଧିତ କର ିା ସହତି ସମରକାଣ୍ଡ ବେଟ ବମଡକିାେ ଇନେିଚୁ୍ୟଟବର ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ  ାର୍ତ୍ତାଳାପ କରବି । 

3. 27-30 ବସବପେମବର ସୁଇଜରୋଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ସମୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ) ର ବେବଡରାେ 
କାଉନସେିର ମାନୟ ର ଡକେର ଇଗନାଜଓି କୟାସସି୍ ଏ ଂ ଗହୃ  ୟାପାର ଓ ସଂସ୍କତୃ ିମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବେବଡରାେ କାଉନସେିର ମାନୟ ର 
ଶ୍ରୀ ଆବେନ୍  ବସତଟଙ୍କ ସହତି ଆବୋଚ୍ନା କରବି । "ଉେୀୟମାନ  ଜାରବର ଭିର୍ତ୍ଭୂିମି - ଅଭି ୃଦ୍ଧ ିଏ ଂ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭା ର ଇଞି୍ଜନ" 
ଉପବର ଏନବଜଡବଜଡ ଇମ୍ପାକେ ୋଇନାନସ ସମି୍ମଳନୀ ତଥା ସି୍ୱସ୍-ଭାରତ ଚ୍ାମବର ଅଫ୍ କମସତର  ାର୍ଷକି ସାଧାରଣ ବ ୈଠକକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ 

ସବମବାଧିତ କରବି । ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସି୍ୱସ୍-ଭାରତ ସମୁୋୟ ସହତି ମଧ୍ୟ  ାର୍ତ୍ତାଳାପ କରବି  ଏ ଂ ବଜନଭିାଠାବର ଆନ୍ତଜତାତକି ସମୁୋୟର 

ସେସୟମାନଙ୍କ ସହତି ସାକ୍ଷାତ କରବି । 

4. ଭାରତ ଉଭୟ ଉଜବ କସି୍ତାନ ଏ ଂ ସୁଇଜରୋଣ୍ଡ ସହତି ନ ିଡି ଏ ଂ  ନୁ୍ଧତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ ସମ୍ପକତ  ଜାୟ ରଖିଛ।ି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହ ିଗସ୍ତ ଉଭୟ 
ବେଶ ସହତି ଆମର ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସମ୍ପକତର ଗତ ି ଜାୟ ରଖି ାବର ସହାୟକ ବହ  ବ ାେି ଆଶା କରାଯାଉଛ।ି 

ନୂଆେଲି୍ଲୀ 
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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. 

 


