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ବ୍ରକି୍ସ ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର/ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପକଜ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବବ୍ୈଠକ 

ରୁ୍ନ 01, 0001 

ଭାରତର ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକଟର ଏସ ର୍ୟଶଙ୍କର 1 ରୁ୍ନ 0001ବର ଭିଡଓି କନଫବରନିସିଂ ର୍ରଆିବର ବ୍ରକି୍ସ ବବ୍ୈବେଶକି 
ବ୍ୟାପାର/ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପକଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବବ୍ୈଠକବର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରଥିିବେ। ଏହ ିବବ୍ୈଠକବର ବ୍ରାର୍େିର ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା 
ରାଷ୍ଟ୍ରେୂତ କାବେଜାସ ଆେବ୍ବ୍ଜା ଫ୍ରାବଙ୍କା ଫ୍ରାଙ୍କା, ଋଷର ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ରେୂତ ସବଗଜ ୋବରାଭ, ଚୀନର ବବ୍ୈବେଶକି 
ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ ୟି ଏବ୍ିଂ େକି୍ଷଣ ଆଫି୍ରକାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପକଜ ଓ ସହବ ାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ବେସ୍ ନାବେଡ ିମାଣି୍ଡସା ପାବଣ୍ଡାର 
ବସମାନଙ୍କର ପ୍ରତନିଧିୀ େଳର ବନତୃତ୍ୱ ବନଇଥିବେ। 

ଆନ୍ତଃ-ବ୍ରକି୍ସ ସହବ ାଗର ତବିନା୍ ିସ୍ତମ୍ଭ  ଥା ରାର୍ବନୈତକି ଓ ନରିାପତ୍ତା, ଅଥଜବନୈତକି ଓ ଆଥକି ଏବ୍ିଂ ବୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବର ସମ୍ପକଜ ତଥା 
ସାିଂସ୍କତୃକି ବ୍ନିମିୟକୁ ଆଗକୁ ବ୍ଢାଇବ୍ାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାବନ ମତ ବ୍ନିମିୟ କରଥିିବେ। 

ବକାଭିଡ-19 ମହାମାରୀର ସାମାର୍କି ତଥା ଅଥଜବନୈତକି ପ୍ରଭାବ୍ ଉପବର ମନ୍ତ୍ରୀମାବନ ମତ ବ୍ନିମିୟ କରଥିିବେ। ବ୍ହୁପକ୍ଷୀୟ ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥାବର 
ସୁଧାର ଆଣବି୍ାର ଆବ୍ଶୟକତା ଉପବର ମନ୍ତ୍ରୀମାବନ ମଧ୍ୟ ଆବୋଚନା କରଥିିବେ। ଆନ୍ତଃ-ବ୍ରକି୍ସ ସହବ ାଗକୁ ବ୍ଢାଇବ୍ା ପାଇଁ ଆବୋଚନା 
କରବି୍ା ବ୍ୟତୀତ ମନ୍ତ୍ରୀମାବନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ତଥା ଆଞ୍ଚଳକି ସମସୟା, ସ୍ଥାୟୀ ବ୍କିାଶ ଏବ୍ିଂ ଆତଙ୍କବ୍ାେର ମୁକାବ୍େିା ଉପବର ମଧ୍ୟ ମତ 
ବ୍ନିମିୟ କରଥିିବେ। 

ଏହ ିଅବ୍ସରବର ମନ୍ତ୍ରୀମାବନ ମଳିତି ର୍ାତସିିଂଘ ଏବ୍ିଂ ଏହାର ମଖୁ୍ୟ ଅଙ୍ଗ - ସରୁକ୍ଷା ପରଷିେ, ସାଧାରଣ ପରଷିେ, ସଚବି୍ାଳୟ ଏବ୍ିଂ 
ଅଥଜବନୈତକି ଓ ସାମାର୍କି ପରଷିେ (ଇସଓିଏସଓସ)ି; ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଥକି ଢାଞ୍ଚାକୁ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ କରୁଥିବ୍ା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠ ି
(ଆଇଏମଏଫ) ଏବ୍ିଂ ବ୍ଶି୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ; ବ୍ହୁପକ୍ଷୀୟ ବ୍ାଣିର୍ୟ ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥାର ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ କରୁଥିବ୍ା ବ୍ଶି୍ୱ ବ୍ୟାପାର ସିଂଗଠନ (ଡବ୍ଲ ୁ୍ ଓି) ଏବ୍ିଂ ବ୍ାଣିର୍ୟ 
ଓ ବ୍କିାଶ ଉପବର ମଳିତି ର୍ାତସିିଂଘର ସମି୍ମଳନୀ (ୟୁଏନସି୍ ଏିଡ)ି ଏବ୍ିଂ ବ୍ଶି୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସିଂଗଠନ (ଡବ୍ଲଏୁଚଓ) ନୟିନ୍ତ୍ରତି ବ୍ଶି୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ 
ପରଚିାଳନା ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା ସବମତ ସମସ୍ତ ବ୍ହୁପକ୍ଷୀୟ ଢାଞ୍ଚାକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବବ୍ ମର୍ବୁ୍ତ କରବି୍ା ଏବ୍ିଂ ସୁଧାରବି୍ାର ଆବ୍ଶୟକତା ଉପବର ଗରୁୁତ୍ୱ 

ବେଇ ‘ବ୍ରକି୍ସ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ମିଳତି ବ୍ବୃି୍ତ୍ତ’ି େହଣ କରଥିିବେ ଏବ୍ିଂ ଏହାକୁ ର୍ାର ିକରଥିିବେ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନଷି୍ପତ୍ତ ିେହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତଥା 
ସିଂରଚନାବର ବ୍କିାଶଶୀଳ ତଥା କମ ବ୍କିଶତି ବେଶଗୁଡକିର ଅଧିକ ତଥା ଅଥଜପୂର୍ଣ୍ଜ ଅିଂଶେହଣକୁ ସଗୁମ କରବି୍ା ତଥା ଏହାକୁ ସମସାମୟିକ 
ବ୍ାସ୍ତବ୍ତା ସହତି ଅଧିକ ସୁେୃଢ କରବି୍ା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାବନ ଆହୱାନ ବେଇଛନ୍ତ।ି ଏହ ିମିଳତି ବ୍ବୃି୍ତ୍ତ ିhttps://bit.ly/3g3G0RQ ବର 

ଉପେବ୍ଧ। 

ଏହ ିବବ୍ୈଠକବର ସାଧାରଣ ସ୍ୱାଥଜର ବ୍ଭିିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବନଇ ମିଡଆି ବ୍ବୃି୍ତ୍ତ ିମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ବହାଇଛ।ି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆନ୍ତଃଃ-
ବ୍ରକି୍ସ ସହବ ାଗବର ଅେଗତରି ସମୀକ୍ଷା କରଥିିବେ। ବକାଭିଡ-19 ମହାମାରୀ ପରସି୍ଥିତ ିଉପବର ଆବୋଚନା ବବ୍ବଳ ମନ୍ତ୍ରୀମାବନ ବ୍ରକି୍ସ ୍କିା 
ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବ୍ିଂ ବ୍କିାଶ ବକନ୍ଦ୍ରର ଠକି ସମୟବର ପ୍ରତଷି୍ଠା ଏବ୍ିଂ କା ଜୟକ୍ଷମ କରବି୍ାକୁ ଆହୱାନ ବେଇଛନ୍ତ।ି ସ୍ଥାୟୀ ବ୍କିାଶ ପାଇଁ ଏବର୍ଣ୍ଡା 



0030 ପ୍ରତ ିମନ୍ତ୍ରୀମାବନ ବସମାନଙ୍କର ପ୍ରତବି୍ଦ୍ଧତାକୁ ବୋହରାଇଛନ୍ତ ିଏବ୍ିଂ ଏହ ିପରବିପ୍ରକ୍ଷୀବର ବ୍କିାଶଶୀଳ ବେଶମାନଙ୍କବର ବ୍କିାଶ, 
େକ୍ଷତା ବୃ୍ଦ୍ଧ ିଏବ୍ିଂ ପ୍ର ୁକି୍ତବ୍େିୟା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଅଥଜ ପ୍ରୋନ ଉପବର ଗରୁୁତ୍ୱାବରାପ କରଛିନ୍ତ।ି ସବି୍ଡିଆିର-ଆରସ ିସବମତ 
ୟୁଏନଏଫସସିସିରି ନୀତ ିଅନୁ ାୟୀ ଗୃହୀତ ବହାଇଥିବ୍ା ପୟାରସି ଚୁକି୍ତନାମାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାବନ ସମଥଜନ ର୍ଣାଇଛନ୍ତ।ି ଏହାକୁ ପ୍ରଭାବ୍ଶାଳୀ 
କରବି୍ା ନମିବନ୍ତ ସମସ୍ତ ଉପାୟ ମାଧ୍ୟମବର ବ୍ରକି୍ସ ଅଥଜବନୈତକି ଭାଗିୋରୀ 0005 ରଣନୀତରି ବ୍ୟାପକ କା ଜୟକାରତିା ପାଇଁ ବସମାବନ 
ଆହୱାନ ବେଇଛନ୍ତ।ି 

ବ ବତବବ୍ବଳ, ବ ଉଁଠ ିଏବ୍ିଂ  ାହାଦ୍ୱାରା କରା ାଉ ନା କାହିଁକ ିଆତଙ୍କବ୍ାେର ସମସ୍ତ ରୂପ ଓ ପ୍ରକ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାବନ େୃଢ ନନି୍ଦା କରଥିିବେ। 
ଫଳାଫଳ-ଆଧାରତି କା ଜୟ ବ ାର୍ନା ମାଧ୍ୟମବର ବ୍ରକି୍ସ ଆତଙ୍କବ୍ାେ ବ୍ବିରାଧୀ ରଣନୀତକୁି ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଜ ରୂବପ କା ଜୟକାରୀ କରବି୍ାକୁ ବସମାବନ 
ପ୍ରତବି୍ଦ୍ଧତା ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍ତ।ି 

ମନ୍ତ୍ରୀମାବନ ଉଭୟ ବ୍0ିବ୍ ିଏବ୍ିଂ ପି0ପି ଫମଜା୍ବର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆବୋଚନା ଏବ୍ିଂ ବବ୍ୈଠକକୁ ସ୍ୱାଗତ କରଥିିବେ ଏବ୍ିଂ ଏହ ିବକ୍ଷତ୍ରବର ଅଧିକ 

ସହବ ାଗ କରବି୍ାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରଥିିବେ। ମିଡଆି ବ୍ବୃି୍ତ୍ତ ିhttps://bit.ly/3i9Zf75 ବର ଉପେବ୍ଧ। 

ବ୍ରକି୍ସ ସହବ ାଗର ଗତ ିବ୍ର୍ାୟ ରଖିବ୍ାବର ଭାରତର ଉେୟମକୁ ବ୍ରକି୍ସ ସହଭାଗୀମାବନ ପ୍ରଶିଂସା କରଥିିବେ। 

ନୂଆେଲି୍ଲୀ 

ରୁ୍ନ 01, 0001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


