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ବବ୍ୈବେଶିକ ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ମୀନକାଶୀ ବେଖୀଙ୍କ ସବ୍ିଆ ଗସ୍ତ (10-13 ଅବକଟାବ୍ର 2021)
ଅବକଟାବ୍ର 14, 2021
ବବ୍ୈବେଶିକ ବ୍ୟାପାର ଏବ୍ଂ ସଂସ୍କୃତ ି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ମୀନକାଶୀ ବେଖୀ 11-12 ଅବକଟାବ୍ର 2021 ବର ବବ୍େବେଡବର ଆବ ାଜିତ
ବଗାଷ୍ଠୀ ନିରବପକ୍ଷ ଆବଦାଳନ ବ୍ା ନାମ ର 60 ତମ ବ୍ାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ଅବ୍ସରବର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀ ସ୍ମାରକୀ ସଭାବର ବ ାଗବେବ୍ା ପାଇଁ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର େୂ ତ ଭାବବ୍ ଭାରତୀ ପ୍ରତିନଧ
ି ୀ େଳର ବନତୃ ତ୍ୱ ବନଇଥିବେ।
2. ଏହି ସଭାର ସାଧାରଣ ଅଧିବବ୍ଶନକୁ ସବମବାଧିତ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ିଶ୍ୱବର ନାମର ପ୍ରାସଙ୍ଗି କତା ଏବ୍ଂ ପ୍ରଭାବ୍କୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରିବ୍ାକୁ ନାମ
ସେସୟମାନଙ୍କୁ ଆହବାନ ବେଇଥିବେ। ଜଳବ୍ା ୁ ପରିବ୍ର୍ତ୍ତନ, ଆତଙ୍କବ୍ାେ ଏବ୍ଂ ବକାଭିଡ19 ମହାମାରୀର ମୁକାବ୍ିୋ ଭଳି ମୂଳ ସମସାମ ିକ
ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପବର ଧ୍ୟାନ ବକନ୍ଦ୍ରିତ କରିବ୍ା ପାଇଁ ନାମର ଆବ୍ଶୟକତାକୁ ବସ ଉବେଖ କରିଥିବେ। ଏହି ପରିବପ୍ରକ୍ଷୀବର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ 93ଟି
ବେଶକୁ 70 ମିେି ନରୁ ଅଧିକ ବଡାଜ ଟିକା ବ ାଗାଣ ମାଧ୍ୟମବର ଭାରତର ଅବ୍ୋନକୁ ଉବେଖ କରିଥିବେ, ାହା ବ୍ିଶ୍ୱର େକ୍ଷିଣ ବକ୍ଷତ୍ରର
ଆବ୍ଶୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବ୍ା ପାଇଁ ଜାରି ରହିଥିବ୍ା ଭାରତର ପ୍ରତିବ୍ଦ୍ଧତାକୁ େଶତାଇଥାଏ।
3. ଏହି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀ ନାମ ସଭା ଅବ୍ସରବର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଉଗାଣ୍ଡାର ବବ୍ୈବେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ବଜବନରାେ ବଜବଜ ଓବଡାବଙ୍ଗାଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ
ବବ୍ୈଠକ କରିଥିବେ ଏବ୍ଂ 2023 ରୁ ଆରମ୍ଭ ବହଉଥିବ୍ା ଉଗାଣ୍ଡାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାବର ନାମକୁ ଆହୁ ରି ମଜବ୍ୁ ତ ତଥା ପୁନଜତୀବ୍ିତ କରିବ୍ାର ଉପା
ଉପବର ଆବୋଚନା କରିଥିବେ।
4. ଏହି ଗସ୍ତ ସମ ବର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସବ୍ିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାନୟବ୍ର ଆବେକ୍ସଜାଣ୍ଡାର୍ ଭୁୟକିକ୍ ଏବ୍ଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟବ୍ର ଆନା ବ୍ରନାବ୍ିକଙ୍କୁ
ବଭଟିଥିବେ। ଉପ-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କୃ ର୍ଷ,ି ଜଙ୍ଗେ ଓ ଜଳ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟବ୍ର ଶ୍ରୀ ବ୍ରାନିସାଲ ଭ ବନଡିବମାଭିକ, ଉପ-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ତଥା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟବ୍ର ଶ୍ରୀ ବନବବ୍ାଜା ଷ୍ଟିଫାବନାଭିକ, ଉପ-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସଂସ୍କୃତ ି ଓ ସୂଚନା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟବ୍ର ଶ୍ରୀମତୀ ମାଜା
ବଗାଜବକାଭିକ, ବ୍ାଣିଜୟ, ପ ତୟଟନ ଏବ୍ଂ ବଟେି ବ ାଗାବ ାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟବ୍ର ଶ୍ରୀମତୀ ତତଜାନା ମାଟିକ ଏବ୍ଂ ବବ୍ୈବେଶିକ ବ୍ୟାପାର
ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟବ୍ର ଶ୍ରୀ ନିବକାୋ ବସୋବକାଭିକଙ୍କ ସହ ପୃଥକ ବବ୍ୈଠକବର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପକତର ବ୍ିଭିନ୍ନ େିଗ ଉପବର ବସ ବ୍ିସ୍ତୃତ ଆବୋଚନା
କରିଥିବେ। ଏହି ଆବୋଚନା ସମ ବର ଉଭ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପକତକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିବ୍ାକୁ ବସମାନଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ ଇଚ୍ଛାକୁ
ବୋହରାଇଥିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ସମ ବର ଭାରତ ଏବ୍ଂ ସବ୍ିଆ ମଧ୍ୟବର ଏକ ସାଂସ୍କୃତକ
ି ବ୍ିନମ
ି
କା ତୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ
ବହାଇଥିୋ।
5. ସବ୍ିଆର ଫାଷ୍ଟତ ବେଡି ମାନୟବ୍ର ଶ୍ରୀମତୀ ତମାରା ଭୁକିକ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ସବ୍ିଆର ବ ାଗ ଶିକ୍ଷକ ଏବ୍ଂ ଅଭୟାସକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବ ାଗ
ମାଷ୍ଟର କଲାସବର ବ ାଗ ବେଇଥିବେ।

6. ବବ୍େବେଡ ବ୍ିଶ୍ୱବ୍ିେୟାଳ ର ଆଇନ ବ୍ିଭାଗବର ଶିକ୍ଷକଗଣ ଏବ୍ଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସବମବାଧିତ କରିଥିବେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବଭାଜନ
ବବ୍ୈଠକବର ଏକ ଇବଣ୍ଡାବୋଜିଷ୍ଟ ଏବ୍ଂ ଇବଣ୍ଡାଫାଇେ ବଗାଷ୍ଠୀ ସହିତ ବସ ମଧ୍ୟ ବ୍ାର୍ତ୍ତାଳାପ କରଥିବେ।
7. ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଐତିହାସିକ ସାଂସ୍କୃତକ
ି ଅନୁ ଷ୍ଠାନ ମାଟିକା ଶ୍ରପ୍ସ୍କା ପରିେଶତନ କରିଥିବେ ବ ଉଁଠାବର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀ
େନ୍ଥଗୁଡକ
ି ର ସବ୍ିଆ ଅନୁ ବ୍ାେ ଉପହାର େିଆ ାଇଥିୋ।
8. ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏବ୍ଂ ଗୁରୁବେବ୍ ରବ୍ୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାବଗାରଙ୍କ ସମ୍ମାନାବଥତ ସ୍ଥାପିତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ଗ
ି ୁଡକ
ି ବର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅପତଣ କରିଥିବେ।
9. ଏହି ଗସ୍ତ ଭାରତ ଏବ୍ଂ ସବ୍ିଆ ମଧ୍ୟବର ଥିବ୍ା ଘନିଷ୍ଠ ଏବ୍ଂ ନିବ୍ଡ
ି ସମ୍ପକତକୁ ଅଧିକ ଗତି ପ୍ରୋନ କରିଛ।ି େୁ ଇ ବେଶ ମଧ୍ୟବର
ଭାଗିୋରୀତାର ବ୍ିସ୍ତାର ଏବ୍ଂ ବ୍ିବ୍ଧ
ି କରଣ ଉପବର ଉଭ ପକ୍ଷ ସହମତ ବହାଇଥିବେ।
ନୂ ଆେିେୀ
ଅବକଟାବ୍ର 14, 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.

