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ସର୍ବଆିର ବର୍ବୈବେଶକି ର୍ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟର୍ବର ଶ୍ରୀ ନ୍ବିକାଲା ବସଲାବକାଭିକଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ 

ବସବପେମବର 21, 2021 

ସର୍ବଆିର ବର୍ବୈବେଶକି ର୍ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟର୍ବର ଶ୍ରୀ ନ୍ବିକାଲା ବସଲାବକାଭିକ ସର୍ବଆିର ରାଷ୍ଟ୍ରପତଙି୍କ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର େୂତ ଭାର୍ବବର 19-20 
ବସବପେମବର 2021 ବର ଭାରତ ଗସ୍ତବର ଆସଥିିବଲ। 

2. ତାଙ୍କର ଏହ ିଗସ୍ତ ସମୟବର ବସ ଭାରତର ମାନ୍ୟର୍ବର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତଙୁି୍କ ସାକ୍ଷାତ କରଥିିବଲ ଏର୍ବଂ ବର୍ବୈବେଶକି ର୍ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକେର ଏସ୍ 
ଜୟଶଙ୍କର ଏର୍ବଂ ବର୍ବୈବେଶକି ର୍ବୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ମୀନ୍କାଶୀ ବଲଖୀଙ୍କ ସହ ଆବଲାଚନ୍ା କରଥିିବଲ। 

3. ବଗାଷ୍ଠୀ ନ୍ରିବପକ୍ଷ ଆବଦାଳନ୍ ର୍ବା ନ୍ାମ୍ ର ସହ-ପ୍ରତଷି୍ଠାତା ଭାର୍ବବର ଭାରତ ଏର୍ବଂ ସର୍ବଆି ପାରମ୍ପରକି ଭାର୍ବବର ପାରସ୍ପରକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ 

ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ତଥା ଆନ୍ତଜଣାତକି ପ୍ରସଙ୍ଗବର ଘନ୍ଷି୍ଠ ସହବ ାଗ ରକ୍ଷା କରରି୍ବା ସହତି ନ୍ରି୍ବଡି ଏର୍ବଂ ର୍ବନୁ୍ଧତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପକଣ ର୍ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତ।ି ପ୍ରଥମ 
ନ୍ାମ୍ ସମି୍ମଳନ୍ୀର 60ତମ ର୍ବାର୍ଷକିୀ ପାଳନ୍ ପାଇଁ 11-12 ଅବକୋର୍ବର 2021 ବର ବର୍ବଲବେଡବର ସ୍ମାରକୀ କା ଣୟକ୍ରମ ଆବୟାଜନ୍ 
କରରି୍ବାବର ସର୍ବଆିକୁ ଭାରତ ସଫଳତା କାମନ୍ା କରଥିିଲା। 

4. ବର୍ବୈବେଶକି କା ଣୟାଳୟସ୍ତରୀୟ ର୍ବଚିାର ର୍ବମିର୍ଷଣ ଏର୍ବଂ ଅଥଣବନ୍ୈତକି ସହବ ାଗ ଉପବର ମଳିତି ଆବୟାଗର ପରର୍ବର୍ତ୍ଣୀ ପ ଣୟାୟ ବର୍ବୈଠକ 
ଆସନ୍ତା କଛି ିମାସ ମଧ୍ୟବର ଆବୟାଜନ୍ କରରି୍ବା ସହତି ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସମ୍ପକଣକୁ ସୁେୃଢ ତଥା ଗଭୀର କରରି୍ବା ପାଇଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟବର ର୍ବୟାପକ 

ମତ ର୍ବନି୍ମିୟ ବହାଇଥିଲା। େୁଇ ବେଶ ମଧ୍ୟବର ଜାର ିରହଥିିର୍ବା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଆୋନ୍ ପ୍ରୋନ୍ ଉପବର ବସମାବନ୍ ସବନ୍ତାର୍ଷ ର୍ବୟକ୍ତ କରଥିିବଲ 
ଏର୍ବଂ କୃର୍ଷ,ି ଖାେୟ ପ୍ରକ୍ରୟିାକରଣ, ରାସାୟନ୍କି ପୋଥଣ, ଔର୍ଷଧୀୟ ସାମେୀ, ଇବଲବକେରାନ୍କି୍ସ, ସଚୂନ୍ା ଓ ପ୍ର ୁକି୍ତର୍ବେିୟା ଏର୍ବଂ ଆଇଟଏିସ୍, ଭାରୀ 
ଇଞି୍ଜନ୍ୟିରଂି,  ନ୍ତ୍ର ଏର୍ବଂ  ନ୍ତ୍ରପାତ,ି ଭିର୍ତ୍ଭୂିମି ଏର୍ବଂ ନ୍ମିଣାଣ ପର ିବକ୍ଷତ୍ରବର ସହବ ାଗ ରୃ୍ବଦ୍ଧ ିପାଇଁ ସବୁ ାଗ ଉପବର ଆବଲାଚନ୍ା କରଥିିବଲ। 

5. େୁଇ ବେଶର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାର ିବହାଇଥିର୍ବା ବକାଭିଡ ଟକିା ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ସ୍ୱୀକୃତ ିଉପବର ପାରସ୍ପରକି ର୍ବୟର୍ବସ୍ଥାର ଚୂଡାନ୍ତକରଣକୁ 

ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସ୍ୱାଗତ କରଥିିବଲ। ଏତଦ୍ୱାରା ବଲାକମାନ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟବର ବ ାଗାବ ାଗ ଏର୍ବଂ ର୍ବୟର୍ବସାୟ ଓ ର୍ବାଣିଜୟ ଉବେଶୟବର  ାତ୍ରାକୁ 
ବପ୍ରାତ୍ସାହନ୍ ମିଳରି୍ବ। 

6. ଏହ ିଗସ୍ତ ସମୟବର କୂଟବନ୍ୈତକି ମିଶନ୍ ଏର୍ବଂ କନ୍ସଲୁାର ବପାଷ୍ଟର ସେସୟଙ୍କ ପରରି୍ବାରର୍ବଗଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଜନ୍କ ନ୍ ୁିକି୍ତ ଉପବର ଏକ 

ଚୁକି୍ତନ୍ାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରତି ବହାଇଥିଲା। 

  



7. ପାରସ୍ପରକି ସ୍ୱାଥଣର ଆଞ୍ଚଳକି ତଥା ଆନ୍ତଜଣାତକି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପବର ମଧ୍ୟ େୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ମତ ର୍ବନି୍ମିୟ କରଥିିବଲ। ସେମାନେ ସହମତ 

ହୋଇଥିଲେ ଯେ ଆଇନର ନିୟମ ଏବଂ ସାର୍ବଭବ  ମତ୍ୱ ପ୍ରତ ିସମ୍ମାନ୍ ଏର୍ବଂ ଆଞ୍ଚଳକି ଅଖଣ୍ଡତା ବହଉଛ ିଆନ୍ତଜଣାତକି ସମ୍ପକଣର ବମ ଳକି 
ମୂଲୟବର୍ବାଧ  ାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳନ୍ କରା ିର୍ବା ଆର୍ବଶୟକ। 

ନୂ୍ଆେଲି୍ଲୀ 

ବସବପେମବର 21, 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. 

 

 


