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ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ଓ ସଂସ୍କୃତ ିରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ମୀନକାଶୀ ବେଖୀଙ୍କ ନରବେ, ଆଇସେୟାଣ୍ଡ ଏ ଂ ମାେଟା 
ଗସ୍ତ (16-23 ଅଗଷ୍ଟ 2022) 

ଅଗଷ୍ଟ 24, 2022 

ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ଓ ସଂସ୍କତୃ ିରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ମୀନକାଶୀ ବେଖୀ 16-23 ଅଗଷ୍ଟ 2022 ନରବେ, ଆଇସେୟାଣ୍ଡ ଏ ଂ 
ମାେଟା ଗସ୍ତ କରଥିିବେ। 

 

2. ନରବେ ଗସ୍ତ ସମୟବର (16-18 ଅଗଷ୍ଟ) ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନରବେର ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଅନ୍ନବିକନ୍ 
ହୁଇଟବେେଡ, ମହାସଚ ି ଶ୍ରୀ ବଟାବର ହାବେମ ଏ ଂ ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ରାଷ୍ଟ୍ର ସଚ ି ଶ୍ରୀ ଏେିଙ୍ଗ ରବିମଷ୍ଟାଡଙୁ୍କ 
ବେଟଥିିବେ। ଏହ ିବ ୈଠକଗୁଡକିବର  ାଣିଜ୍ୟ ଓ ପୁଞି୍ଜ  ନିବି ାଗ, ନୀଳ ଅର୍ଥନୀତ,ି ଶକି୍ତ, ଆକଥଟକି୍ ଅଞ୍ଚଳ, ସାଂସ୍କତୃକି ଏ ଂ 
ବୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବର ସମ୍ପକଥ  ଷିୟବର ଆବୋଚନା କରା ାଇଥିୋ। ପାରସ୍ପରକି ଆଗ୍ରହର ଆଞ୍ଚଳକି ଓ ଆନ୍ତଜ୍ଥାତକି ପ୍ରସଙ୍ଗ 
ଉପବର ମଧ୍ୟ ଆବୋଚନା କରା ାଇଥିୋ। 

 

3. ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ 17 ଅଗଷ୍ଟବର ଜ୍ଳ ାୟୁ ଓ ପରବି ଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଏସବପନ୍  ାର୍ଥ ଇବଡଙ୍କ ସହ ୋରତ-ନରବେ ସ ୁଜ୍ ଶକି୍ତ 
ସହବ ାଗ ଉପବର ଏକ ପୟାବନେ ଆବୋଚନାବର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରଥିିବେ। ଏହ ି ାର୍ତ୍ଥାଳାପ ସମୟବର ଜ୍ଳ ାୟୁ ପର ିର୍ତ୍ଥନ 
ଉପବର କା ଥୟକୁ ବନଇ େକ୍ଷ୍ୟ ହାସେ କର ିାବର ୋରତ ଦ୍ୱାରା କରା ାଇଥି ା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ ଅଗ୍ରଗତକୁି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଉବେଖ 
କରଥିିବେ। 

 

4. ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ନାନକ ବେ  ଜ୍ୀଙ୍କ ଗୁରୁଦ୍ୱାରା (ନରବେର ପ୍ରର୍ମ ଗୁରୁଦ୍ୱାରା) ଭ୍ରମଣ ସମୟବର ଶଖି ସମୁୋୟର ସେସୟମାନଙ୍କ 
ସହ ବସ  ାର୍ତ୍ଥାଳାପ କରଥିିବେ। ଏକ ବଗାଷ୍ଠୀ କା ଥୟକ୍ରମବର ବସ ପ୍ରାୟ 150 ଜ୍ଣ ପ୍ରମୁଖ ସେସୟଙ୍କ ସହ କର୍ା ାର୍ତ୍ଥା କରଥିିବେ। 
ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବର ବ ୈଜ୍ଞାନକି, ଆଇଟ ିପ୍ରବେସନାେ,  ୟ ସାୟୀ,  ୁ କ ଏ ଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାବନ ଅନ୍ତେଥୁ କ୍ତ ଥିବେ। 
ଏତଦ୍  ୟତୀତ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ବ ାଗ କା ଥୟକ୍ରମବର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କର ିଐତହିାସକି  ଟାନକିାଲ୍ ଗାବଡଥନବର ଏକ  ୃକ୍ଷ୍ 
ବରାପଣ କରଥିିବେ। 

 



5. ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ 19-20 ଅଗଷ୍ଟବର ଆଇସେୟାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ କରଥିିବେ। ଏହ ିଗସ୍ତ ସମୟବର ବସ ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ 
ର୍ଡସି୍ ବକାେବ୍ରନ୍ ଗିେୋେଟ୍ଟରିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷ୍ାତ କରଥିିବେ ଏ ଂ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷ୍କ ସମ୍ପକଥ ତର୍ା ଆଞ୍ଚଳକି ଓ ଆନ୍ତଜ୍ଥାତକି ପ୍ରସଙ୍ଗ 
ଉପବର ମତ  ନିମିୟ କରଥିିବେ। ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାେନ, େୂତାପ ଶକି୍ତ, ନ ସଜୃ୍ନତା,  ାଣିଜ୍ୟ ଓ ପୁଞି୍ଜ  ନିବି ାଗ, ପ ଥୟଟନ, ସଂସ୍କତୃ ି
ଏ ଂ ବୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବର  ନିମିୟ  ୃଦ୍ଧ ିକର ିାବର ଉେୟ ପକ୍ଷ୍ ସହବ ାଗ କର ିାକୁ ସହମତ ବହାଇଥିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ 
ଆଇସେୟାଣ୍ଡର ସଂସ୍କତୃ ିଓ  ୟ ସାୟ  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ େିେଜ୍ା ଆେବେଡସଡଟ୍ଟରିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷ୍ାତ କର ିବ ାଗ, 
ଚଳଚ୍ଚତି୍ର, ସଙ୍ଗୀତ, ପ୍ରେଶଥନ କଳା ଏ ଂ ପ ଥୟଟନ ବକ୍ଷ୍ତ୍ରବର ସହବ ାଗ  ୃଦ୍ଧ ି ଷିୟବର ଆବୋଚନା କରଥିିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ 
ଆଇସେୟାଣ୍ଡ ସଂସେର  ାଚସ୍ପତ ିଶ୍ରୀ  ରିଗିର୍ ଆମଥାନସନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ାତ କର ିେୁଇ ବେଶ ମଧ୍ୟବର ସଂସେୀୟ ସହବ ାଗ 
ଉପବର ଆବୋଚନା କରଥିିବେ। 

 

6. ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତବିର ମଧୁବମହ ବରାଗୀଙ୍କ ପାଇଁ େ ଷିୟସୂଚକ ଆଖି ସି୍କନିଂି ବକ୍ଷ୍ତ୍ରବର ସ୍ଥାନୀୟ ବହେର୍ବଟକ୍ କମ୍ପାନୀ 
ବରଟନିାରସି୍କ ଏ ଂ ଶଙ୍କର ବନତ୍ରାଳୟ ମଧ୍ୟବର ଏକ ଏମଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷ୍ରତି ବହାଇଥିୋ। 

 

7. "ୋରତ @ 75 - ଏକ ପର ିର୍ତ୍ଥନଶୀଳ  ଶି୍ୱବର ୋରତର େୂମିକା” ପ୍ରସଙ୍ଗବର ଆଇସେୟାଣ୍ଡ  ଶି୍ୱ େିୟାଳୟକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ 
ସବମବାଧିତ କରଥିିବେ। ଏହ ିଅ ସରବର  ହୁ ସଂଖୟାବର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଧ୍ୟାପିକା, ଗବ ଷକ ଏ ଂ ପ୍ର ାସୀ କୂଟନୀତଜି୍ଞ ଉପସ୍ଥିତ 
ଥିବେ। ବସ ଏକ ବ ାଗ କା ଥୟକ୍ରମ ଏ ଂ ଜ୍ନମାଷ୍ଟମୀ ଉତ୍ସ୍ ବର ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରଥିିବେ, ଏ ଂ ୋରତୀୟ େୂତା ାସ 
ପରସିରବର ଏକ  ୃକ୍ଷ୍ ବରାପଣ କରଥିିବେ। ବସ ହରପା କନସଟଥ ହେବର ଏକ ସାଂସ୍କତୃକି କା ଥୟକ୍ରମବର ମଧ୍ୟ ବ ାଗ 
ବେଇଥିବେ, ବ ଉଁଠାବର  ହୁ ସଂଖୟାବର ୋରତୀୟ ସମୁୋୟର ସେସୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବେ। ଏହ ିକା ଥୟକ୍ରମବର ଆଇସେୟାଣ୍ଡର 
ସଂସ୍କତୃ ିଓ  ୟ ସାୟ  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବ ାଗ ବେଇଥିବେ। 

 

8. ମାେଟା ଗସ୍ତ ସମୟବର (21-23 ଅଗଷ୍ଟ) ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମାେଟାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିଡକଟର ଜ୍ଜ୍ଥ ବେୋ, ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକଟର ଇୟାନ୍ 
 ଗଥ, ପ ଥୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବକେଟନ୍  ାବଟଥାବୋ ଏ ଂ ଜ୍ାତୀୟ ଐତହିୟ, କଳା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକଟର ଓବଓବନ 
ବ ାନସିଙୁି୍କ ସାକ୍ଷ୍ାତ କରଥିିବେ। ଦ୍ୱପିାକି୍ଷ୍କ ସମ୍ପକଥ  ବିଶଷକର ି ାଣିଜ୍ୟ ଓ ପୁଞି୍ଜ  ନିବି ାଗ, ସାମୁଦ୍ରିକ ସହବ ାଗ, ବସୌର ଶକି୍ତ, 
ଚଳଚ୍ଚତି୍ର, ପ ଥୟଟନ ଏ ଂ ସଂସ୍କତୃ ିବକ୍ଷ୍ତ୍ର ଉପବର ଉେୟ ପକ୍ଷ୍  ସୃି୍ତତ ଆବୋଚନା କରଥିିବେ। ମୁଖୟତଃ ୋମଥାସୁୟଟକିାେସ ଓ 
ଆଇସଟି ିବକ୍ଷ୍ତ୍ରବର ମାେଟାବର କା ଥୟରତ 112 ଟ ିୋରତୀୟ କମ୍ପାନୀର ଅ ୋନକୁ ମାେଟା ପକ୍ଷ୍ ପ୍ରଶଂସା କରଥିିବେ। 
େ ଷିୟତବର ସହବ ାଗ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଓ େିନବଟକ୍ ବକ୍ଷ୍ତ୍ରଗୁଡକୁି ଚହି୍ନଟ କରା ାଇଥିୋ। ପାରସ୍ପରକି ଆଗ୍ରହର ଆଞ୍ଚଳକି ଓ 
ଆନ୍ତଜ୍ଥାତକି ପ୍ରସଙ୍ଗବର ମଧ୍ୟ ଉେୟ ପକ୍ଷ୍ ମତ  ନିମିୟ କରଥିିବେ। 

 



9. କୂଟବନୈତକି ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ େୂମଧ୍ୟସାଗରୀୟ ଏକାବଡମୀର ନବିଦଥଶକ ଏ ଂ ବ ାଡଥ ସେସୟମାନଙ୍କ ସହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ 
 ାର୍ତ୍ଥାଳାପ କରଥିିବେ। ଏହ ିଏକାବଡମୀ ଏ ଂ ସୁଷମା ସ୍ୱରାଜ୍ ବ ୈବେଶକି ବସ ା ସଂସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟବର ଏକ ଏମଓୟୁ ରହଛି।ି େୁଇ 
ବେଶର କୂଟବନୈତକି ପ୍ରତଷି୍ଠାନ ମଧ୍ୟବର ସହବ ାଗ  ୃଦ୍ଧ ିକର ିାର ଉପାୟ ଉପବର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆବୋଚନା କରଥିିବେ। 

 

10. ମାେଟାର ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରବମ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଡଙି୍ଗେି ମବହାତ୍ସ୍ ବର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରଥିିବେ। ବସ ଏକ ବଗାଷ୍ଠୀ 
କା ଥୟକ୍ରମବର ବ ାଗବେଇ ବସଠାବର ୋରତୀୟ ସମୁୋୟର ସେସୟମାନଙ୍କ ସହ  ାର୍ତ୍ଥାଳାପ କରଥିିବେ। ବସ ଏକ ବ ାଗ 
କା ଥୟକ୍ରମବର ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରଥିିବେ ଏ ଂ ମାେଟାର  ବସ୍କଟ ଉଡୋଣ୍ଡବର ଏକ  ୃକ୍ଷ୍ ବରାପଣ କରଥିିବେ। 

ନୂଆେଲି୍ଲୀ 

ଅଗଷ୍ଟ 24, 2022 

 

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. 


