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ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବେବେଲ୍ସ ଗସ୍ତ (27-28 ନବେମବର 2020) 

ନବେମବର 28, 2020 

ୋରତର ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକଟର ଏେ ଜୟଶଙ୍କର ଆଜ ିବେବେଲ୍ସକୁ ତାଙ୍କର େୁଇ େନିଆି େରକାରୀ ଗସ୍ତ ବଶଷ କରଛିନ୍ତ।ି ବେ 

ବନଇଥିବ୍ା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନବରନ୍ଦ୍ର ବମାେୀଙ୍କ ବ୍ୟକି୍ତଗତ ବ୍ାର୍ତ୍ତାବର ବେବେଲ୍ସ େହ ୋରତର େମ୍ପକତକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ େଆିଯାଇଥିବ୍ା େଶତାଯାଇଛ।ି 
ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ କାଳବର ବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି ମହା ମହମି ବେବେଲ୍ ରାମକଲ୍ାେନଙୁ୍କ 27 ନବେମବର 2020 ବର ରାଷ୍ଟ୍ର େବ୍ନଠାବର ୋକ୍ଷାତ 

କରଥିିବଲ୍। ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ବେବେଲ୍ସ ପ୍ରତପିକ୍ଷ ତଥା ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର ଏବ୍ଂ ପଯତୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟବ୍ର େଲି୍ବେବଷ୍ଟ୍ର 
ରାବଡବଗାବେଙ୍କ େହତି ମଧ୍ୟ ବ୍ାର୍ତ୍ତାଳାପ କରଥିିବଲ୍। 

ରାଷ୍ଟ୍ରପତଙି୍କ େହ ୋକ୍ଷାତ େମୟବର ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ୋରତ େରକାର ଏବ୍ଂ ୋରତବ୍ାେୀଙ୍କ ତରଫରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିରାମକଲ୍ାେନଙୁ୍କ 

ୋମ୍ପ୍ରତକି ନବି୍ତାେନବର ତାଙ୍କର ବ୍ଜିୟ ପାଇଁ ଅେିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିବଲ୍। ବେ ଜାନୁଆରୀ 2018 ବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି ରାମକଲ୍ାେନଙ୍କ ୋରତ 
ଗସ୍ତକୁ ମବନ ପକାଇ ବ୍ଶି୍ୱାେ ବ୍ୟକ୍ତ କରଥିିବଲ୍ ବଯ ତାଙ୍କ ବନତୃତ୍ୱବର େୁଇ ବେଶ ମଧ୍ୟବର ଘନଷି୍ଠ େମ୍ପକତ ଆହୁର ିବ୍କିଶତି ବହବ୍। 2021 
ବର ୋରତ ଗସ୍ତବର ଆେବି୍ା ପାଇଁ ବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିରାମକଲ୍ାେନଙୁ୍କ ୋରତୀୟ ବନତୃତ୍ୱ ତରଫରୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରଥିିବଲ୍। 

ତାଙ୍କର ବବ୍ୈଠକବର ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବ୍ଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିରାମକଲ୍ାେନ ଗଣତନ୍ତ୍ର ତଥା ଆଇନ ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥାର ମଲୂ୍ୟବବ୍ାଧ ଉପବର 
ପାରସ୍ପରକି ବ୍ଶି୍ୱାେ ଦ୍ୱାରା େୁେୃଢ ବହାଇଥିବ୍ା ଐତହିାେକି ପବ ାଶୀ େମ୍ପକତ ବ୍ଷିୟବର ଆବଲ୍ାେନା କରଥିିବଲ୍। ବକାେିଡ ପରବ୍ର୍ତ୍ତୀ କାଳବର 
ୋରତ ଓ ବେବେଲ୍ସ ମଧ୍ୟବର ରଣନୀତକି ୋଗିୋରୀକୁ ଆହୁର ି େୁେୃଢ କରବି୍ା ପାଇଁ ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ୋରତର େଂକଳ୍ପକୁ 
ବୋହରାଇଥିବଲ୍। ଏେଏଜଏିଆର ବ୍ା ଏହ ିଅଞ୍ଚଳବର େମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ େୁରକ୍ଷା ଏବ୍ଂ ଅେିବୃ୍ଦ୍ଧ ିେଗିବର ୋରତର େୁରେୃଷି୍ଟବର ବେବେଲ୍ସର 
ବକନ୍ଦ୍ରୀୟତା ବ୍ଷିୟବର ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କହଥିିବଲ୍ ଯାହା ୋରତ ମହାୋଗର ପ୍ରତ ିୋରତର ନୀତକୁି ବ୍ର୍ଣ୍ଣିତ କରଥିାଏ। େମୁଦ୍ର 

ଆର ପାଖବର ଥିବ୍ା ପବଡାଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ୋବ୍ବର ବେବେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ୋରତର ‘ପବ ାଶୀ ପ୍ରଥମ’ ନୀତରି ଏକ ଅଂଶ। 

ମହାମାରୀ େମୟବର େକିତି୍ସା ୋମଗ୍ରୀ ତଥା ଜରୁରୀ ଔଷଧ ଆକାରବର ୋରତ ବେଇଥିବ୍ା େହାୟତାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିରାମକଲ୍ାେନ ପ୍ରଶଂୋ 
କରଥିିବଲ୍। ବେ େୁଇ ବେଶ ମଧ୍ୟବର ବ୍କିାଶ ଏବ୍ଂ େୁରକ୍ଷା ବକ୍ଷତ୍ରବର ୋଗିୋରୀକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ବେଇଥିବଲ୍ ଏବ୍ଂ ବେବେଲ୍ସବର ରାଷ୍ଟ୍ର ନମିତାଣ 
ଉପବର ଏହାର େକରାତ୍ମକ ପ୍ରୋବ୍ ବ୍ଷିୟବର କହଥିିବଲ୍। ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ବେବେଲ୍ସର ସ୍ୱାଥତ ଏବ୍ଂ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ େମଥତନ କରବି୍ା 

ଏବ୍ଂ ଏହ ିବକ୍ଷତ୍ରବର େହବଯାଗକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ବନବ୍ା ପାଇଁ ୋରତର ପ୍ରତବି୍ଦ୍ଧତା ଉପବର ଗରୁୁତ୍ୱାବରାପ କରଥିିବଲ୍। 

ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ େମ୍ପକତକୁ ଆହୁର ିବ୍ସୃି୍ତତ ଏବ୍ଂ ଗେୀର କରବି୍ା ଏବ୍ଂ ବକାେିଡ-19 ମହାମାରୀ ଦ୍ୱାରା େୃଷ୍ଟି ବହାଇଥିବ୍ା େମେୟାର ମକୁାବ୍ଲି୍ା ପାଇଁ 

େମନବୟ ଏବ୍ଂ େହବଯାଗର ଆବ୍ଶୟକତା ଉପବର େୁଇ ପକ୍ଷ ଆବଲ୍ାେନା କରଥିିବଲ୍। ବୋରା ନଶିାଦ୍ରବ୍ୟ କାରବ୍ାର, ଆଇୟୁୟୁ ବ୍ା 
ବବ୍ଆଇନ, ଅଣେଂଗଠତି ଏବ୍ଂ ଅନୟିମିତ ମାଛ ଧରବି୍ା, ୋମଦିୁ୍ରକ ପରେିଂସ୍ଥାର େରୁକ୍ଷା କରବି୍ା େହତି ଡକାୟତ ି ଏବ୍ଂ ଜଳବ୍ାୟୁ 



ପରବି୍ର୍ତ୍ତନର ମୁକାବ୍ଲି୍ା କରବି୍ା ପାଇଁ ମିଳତି ପ୍ରୟାେକୁ େୁେୃଢ କରବି୍ା ଆବ୍ଶୟକ ବବ୍ାଲି୍ ବେମାବନ ଗରୁୁତ୍ୱାବରାପ କରଥିିବଲ୍। ବେମାବନ 

ପାରସ୍ପରକି ସ୍ୱାଥତ ଉପବର ପ୍ରୋବ୍ ପକାଉଥିବ୍ା ବ୍େିିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳକି ପ୍ରେଙ୍ଗ ବ୍ଷିୟବର ମଧ୍ୟ ଆବଲ୍ାେନା କରଥିିବଲ୍। 

ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ବେବେଲ୍ସର ବବ୍ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ େହ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ଆବଲ୍ାେନା ମଧ୍ୟ କରଥିିବଲ୍। ବ୍କିାଶ େହୋଗୀତା, କ୍ଷମତା 
ବ୍କିାଶ, ପ୍ରତରିକ୍ଷା େହବଯାଗ, ବଲ୍ାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବର େମ୍ପକତ ଏବ୍ଂ ୋଂସ୍କତୃକି େମ୍ପକତ, ବ୍ୟାପାର, ପଯତୟଟନ ଏବ୍ଂ ବ୍ାଣିଜୟ ଏବ୍ଂ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ 
େହତି ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ େମ୍ପକତର ବ୍େିିନ୍ନ େଗି ଉପବର େୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବଲ୍ାେନା କରଥିିବଲ୍। 

େିବକଟାରଆି 

ନବେମବର 28, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 


