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ବବ୍ୈବେଶିକ ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ମୀନକାଶୀ ବେଖୀଙ୍କ ସବ୍ିଆ ଗସ୍ତ (10-13 ଅବକଟାବ୍ର 2021)
ଅବକଟାବ୍ର 09, 2021
ବଗାଷ୍ଠୀ ନିରବପକ୍ଷ ଆବଦାଳନ ବ୍ା ନାମ ର 60 ତମ ବ୍ାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ଅବ୍ସରବର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସ୍ମାରକୀ ସଭାବର ବ ାଗବେବ୍ା ପାଇଁ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର େୂ ତ ଭାବବ୍ ବବ୍ୈବେଶିକ ବ୍ୟାପାର ଏବ୍ଂ ସଂସ୍କୃତ ି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ମୀନକାଶୀ ବେଖୀ 10-13 ଅବକଟାବ୍ର 2021
ସବ୍ିଆର ବବ୍େବେଡ ଗସ୍ତବର ିବବ୍।
2. ନାମର 60 ତମ ବ୍ାର୍ଷିକୀ ସ୍ମାରକୀ ସଭା ସବ୍ିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାନୟବ୍ର ଆବେକଜାଣ୍ଡାରା ଭ ଭକିକ ଏବ୍ଂ ଆବେରବ୍ାଇୋନର ମାନୟବ୍ର
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆେିଏଭଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳତ
ି ଭାବ୍ବର ଆବୟାେିତ ବେଉଛି।
3. ପ୍ରଥମ ନାମ ସମ୍ମିଳନୀ 1961 ମସିୋବର ବବ୍େବେଡବର ଅନଷ୍ଠିତ ବୋଇଥିୋ। ଏେି ସମ୍ମିଳନୀର 60 ତମ ବ୍ାର୍ଷିକୀ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମାନ,
ଏକତା ଏବ୍ଂ ସେବ ାଗ ସ୍ଥାପନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଏେି ଆବଦାଳନ କିପରି େଟିଳ ବ୍ିଶ୍ୱ ସମସୟାକ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ୍ୀ ଢଙ୍ଗବର ମକାବ୍ିୋ
କରିପାରିବ୍ ବସ ବ୍ିର୍ଷୟବର ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବ୍ାର ଏକ ସବ ାଗ ପ୍ରୋନ କରିବ୍। ନାମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସେସୟ ଭାବ୍ବର ଭାରତ ବ୍ିକାଶଶୀଳ
ବେଶଗଡିକର ଚିନ୍ତାକ ଆଗକ ଆଣିବ୍ା ପାଇଁ ଏକ ଗରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଞ୍ଚ ଭାବ୍ବର ନାମକ ମେବ୍ତ କରିବ୍ା େିଗବର କା ଣୟ ୋରି ରଖିବ୍।
4. ନାମର 60 ତମ ବ୍ାର୍ଷିକୀ ସ୍ମାରକୀ ସଭା ଅବ୍ସରବର, ବବ୍େବେଡର ମିଳତ
ି ୋତିସଂଘ ଗୃେବର 76 ତମ ୟଏନେିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ଆବୟାେିତ ମେିଳା ପ୍ରତିନଧ
ି ୀ େଳଗଡିକର ମଖୟ ତଥା ବବ୍ୈବେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବବ୍ୈଠକବର ବବ୍ୈବେଶିକ ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ
ମଧ୍ୟ ବ ାଗବେବ୍ାର ସମ୍ଭାବ୍ନା ରେିଛ।ି
5. ଏେି ଗସ୍ତ ସମୟବର ବବ୍ୈବେଶିକ ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଉପମଖୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କୃ ର୍ଷ,ି େଙ୍ଗେ ଓ େଳ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟବ୍ର ଶ୍ରୀ
ବ୍ରାନିସଲାଭ ବନଡିବମାଭିକ, ଉପମଖୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟବ୍ର ଡକଟର ବନବବ୍ାୋ ବେଫାବନାଭିକ, ଉପମଖୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସଂସ୍କୃତ ି
ଓ ସୂଚନା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟବ୍ର ଶ୍ରୀମତୀ ମାୋ ବଗାେବକାଭିକ ଏବ୍ଂ ବ୍ାଣିେୟ, ପ ଣୟଟନ ଏବ୍ଂ ବଟେି ବ ାଗାବ ାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟବ୍ର ଶ୍ରୀମତୀ
ତତୋନା ମାଟିକଙ୍କ ସେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆବୋଚନା କରିବବ୍।
6. ଭାରତ ଏବ୍ଂ ସବ୍ିଆ ମଧ୍ୟବର ଐତିୋସିକ ଭାବ୍ବର ଘନିଷ୍ଠ ଏବ୍ଂ ବ୍ନ୍ଧତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପକଣ ରେିଆସିଛ।ି ଏେି ଗସ୍ତ ସମୟବର ସଂସ୍କୃତ ି ଏବ୍ଂ
କଳା ବକ୍ଷତ୍ରବର ସେବ ାଗକ ଆେରି ମେବ୍ତ କରିବ୍ା ପାଇଁ ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସାଂସ୍କୃତକ
ି ବ୍ିନମ
ି ୟ କା ଣୟକ୍ରମ (ସିଇପି) ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ବେବ୍।
ବବ୍େବେଡ ବ୍ିଶ୍ୱବ୍ିେୟାଳୟର ଆଇନ ବ୍ିଭାଗବର ବବ୍ୈବେଶିକ ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ‘ଭାରତବର ନୟାୟପାଳିକା ଢାଞ୍ଚା’ ଉପବର ବ୍କ୍ତୃତା ପ୍ରୋନ
କରିବ୍। ବସ ବବ୍େବେଡବର ଗରବେବ୍ ରବ୍ୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାବଗାରଙ୍କ ପ୍ରତିମର୍ତ୍ତ
ି ଆନଷ୍ଠାନିକ ଭାବବ୍ ଉବନମାଚନ କରିବବ୍। ଏତେବ୍ୟତୀତ ବସ
ୂ କ
ଭାରତୀୟ ସମୋୟର ସେସୟ ତଥା ଭାରତର ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସେ ବ୍ାର୍ତ୍ତଣାଳାପ କରିବବ୍ ଏବ୍ଂ ସବ୍ିଆର ସବ୍ଣ ପରାତନ ସାେିତୟି କ, ସାଂସ୍କୃତକ
ି
ତଥା ବବ୍ୈଜ୍ଞାନିକ ସମାେ ମାଟିକା ଶ୍ରପ୍ସ୍କା ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରିବବ୍ ଏବ୍ଂ ଭାରତର ଅନଷ୍ଠାନଗଡିକ ସେିତ ଅଧିକ ସେବ ାଗର ଉପାୟ ବ୍ିର୍ଷୟବର
ଆବୋଚନା କରିବବ୍।

7. ବବ୍ୈବେଶିକ ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏେି ଗସ୍ତ େଇ ବେଶ ମଧ୍ୟବର ସମ୍ପକଣକ ଆେରି ମେବ୍ତ କରିବ୍ାବର ସାୋ ୟ କରିବ୍।

ନୂ ଆେିଲ୍ଲୀ
ଅବକଟାବ୍ର 09, 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.

