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ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ  ହାବରନ, ସଂଯୁକ୍ତ ଆର  ଏମିବରଟ ଏ ଂ ବସବେଲ୍ସ ଗସ୍ତ (ନବେମବର 24-
29, 2020) 

ନବେମବର 23, 2020 

ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକଟର ଏସ ଜୟଶଙ୍କର 24 ରୁ 29 ନବେମବର 2020 ପଯ୍ୟନ୍ତ  ହାବରନ, ସଂଯୁକ୍ତ ଆର  ଏମିବରଟ ଏ ଂ 

ବସବେଲ୍ସ ଗସ୍ତବର ଯିବ । ଏହ ିଗସ୍ତ ସମୟବର ବସ ତାଙ୍କର ପ୍ରତପିକ୍ଷ ଏ ଂ ଏହ ିବେଶମାନଙ୍କର ଶୀର୍୍ ବନତୃତ୍ୱଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ କରବି । 

ନବେମବର 24-25 ବର  ହାବରନ ଗସ୍ତ ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ୋ ବର ଡକଟର ଏସ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ ବହ । ନବେମବର 
11 ବର  ହାବରନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହା ମହମି ପି୍ରନସ ଖଲି୍ଫା  ନି୍ ସଲ୍ମାନ ଅଲ୍ ଖଲି୍ଫାଙ୍କ େୁୁଃଖେ  ବିୟାଗବର ବସ  ୟକି୍ତଗତ ୋ ବର 
ୋରତ ସରକାର ଏ ଂ ୋରତ ାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ସମବ େନା ଜଣାଇବ । ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତଥା ପାରସ୍ପରକି ସ୍ୱାଥ୍ର ଆଞ୍ଚଳକି ତଥା 
ଆନ୍ତଜ୍ାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗବର ମଧ୍ୟ ବସ  ହାବରନ ବନତୃତ୍ୱଙ୍କ ସହତି ଆବଲ୍ାେନା କରବି ।  ହାବରନବର 350,000 ରୁ ଅଧିକ ୋରତୀୟ 
 ସ ାସ କରନ୍ତ ି ଏ ଂ ବକାେିଡ-19 ମହାମାରୀର ମୁକା ଲି୍ା ପାଇଁ ଉେୟ ବେଶ ମିଳତି ୋବ  କାଯ୍ୟ କରଛିନ୍ତ।ି ‘ଏୟାର   ଲ୍’ 
 ୟ ସ୍ଥାବର ଉେୟ ବେଶ ମଧ୍ୟବର  ମିାନ େଳାେଳ ଜାର ିରହଛି।ି 

ନବେମବର 25-26 ବର ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ସଂଯୁକ୍ତ ଆର  ଏମବିରଟ ଗସ୍ତ କରବି । ବସ ନବେମବର 26ବର ସଂଯୁକ୍ତ ଆର  
ଏମିବରଟର ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହା ମହମି ବଶଖ ଅ େୁଲ୍ଲା  ନି୍ ଜାଏେ ଅଲ୍ ନାହୟାନଙୁ୍କ ବେଟ ିାର କାଯ୍ୟକ୍ରମ ରହଛି।ି ଆମର  ୟାପକ 
ରଣନୀତକି ୋଗିୋରୀ ଅଧୀନବର ଉେୟ ବନତା ୋରତ ଏ ଂ ସଂଯୁକ୍ତ ଆର  ଏମିବରଟ ମଧ୍ୟବର ଉତୃ୍କଷ୍ଟ ସହବଯାଗକୁ ଆଗକୁ  ଢାଇବ  

ଏ ଂ  େିିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳକି ତଥା ଆନ୍ତଜା୍ତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗବର ମତ  ନିମିୟ କରବି । ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ୋରତୀୟ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ 
ପାଇଁ ସଂଯୁକ୍ତ ଆର  ଏମବିରଟବର ବକାେିଡ-19 ମହାମାରୀ ପର ର୍ତ୍୍ୀ କାଳବର ୋକରି ି ପନୁୁଃ ଆରମ୍ଭ କର ିା ପାଇଁ  େିିନ୍ନ ଉପାୟ 

 ରି୍ୟବର ଆବଲ୍ାେନା କରବି । ସଂଯୁକ୍ତ ଆର  ଏମିବରଟବର 3 ମିଲି୍ୟନରୁ ଅଧିକ ୋରତୀୟ  ାସ କରନ୍ତ ିଏ ଂ କାଯ୍ୟ କରନ୍ତ।ି 

ବକାେିଡ-19 ମହାମାରୀ ସମୟବର ୋରତ ଏ ଂ ସଂଯୁକ୍ତ ଆର  ଏମବିରଟ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ସମ୍ପକ୍  ଜାୟ ରଖିଛନ୍ତ।ି ମହାମାରୀ ସମୟବର 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବରନ୍ଦ୍ର ବମାେୀ ଆ ୁଧା ରି କ୍ରାଉନ୍ ପି୍ରନସ ମହା ମହମି ବଶଖ ମହମ୍ମେ  ନି୍ ଜାଏେ ଅଲ୍ ନାହୟାନଙ୍କ ସହ କଥା ବହାଇଛନ୍ତ।ି 
ଗତ କଛି ି ମାସ ମଧ୍ୟବର ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ସଂଯୁକ୍ତ ଆର  ଏମବିରଟର ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଅବନକ ଥର କଥା 
ବହାଇଛନ୍ତ।ି ବସବପଟମବର 2020 ବର େୁଇ ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ୋରତ-ସଂଯୁକ୍ତ ଆର  ଏମବିରଟର ମିଳତି ଆବୟାଗ ବ ୈଠକର ସହ-
ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରଥିିବଲ୍। ନବେମବର ଆରମ୍ଭବର ଆମର  ାଣିଜୟ ଓ ଶଳି୍ପ ଓ ବରଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଂ ଆ ୁଧା  ିନବି ଶ ପ୍ରାଧିକରଣ (ଏଡଆିଇଏ)ର 
ସୋପତଙି୍କ ସହ-ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାବର ନବି ଶ ଉପବର ଟାସ୍କବଫାସ୍ର ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ (ଏେଏଲ୍ଟଏିଫଆଇ) ବ ୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବହାଇଥିଲ୍ା। 

 



 

ତାଙ୍କ ଗସ୍ତର ବଶର୍ ପଯ୍ୟାୟବର ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ 27-28 ନବେମବର 2020 ବର ବସବେଲ୍ସ ଯାତ୍ରା କରବି । ବସ ବସବେଲ୍ସର 
ନୂତନ ନ ି୍ାେତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିମହା ମହମି ଶ୍ରୀ ବେବେଲ୍ ରାମକଲ୍ାେନଙୁ୍କ ବେଟ ିପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବରନ୍ଦ୍ର ବମାେୀଙ୍କ ଶୁବେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ା ସହତି 

ନୂତନ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମକିତା ଏ ଂ ୋରତ-ବସବେଲ୍ସ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସମ୍ପକକୁ୍ ଆହୁର ିମଜ ୁତ କର ିା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହ ଆବଲ୍ାେନା କରବି । 
ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ନୂତନ ୋବ  ନଯୁିକ୍ତ ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ଏ ଂ ପଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟ ର ସଲି୍ବେବଷ୍ଟ୍ର ରାବଡବଗାବେଙ୍କ 

ସହତି ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ  େିାର  ମିର୍୍ କରବି । 

ନୂଆେଲି୍ଲୀ 

ନବେମବର 23, 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. 


