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ବ୍ରଟିେନର ଟ ୈଟେଶକି, କମନଟେଲଥ ଏ ଂ  କିାଶ  ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ର ସଚ ି ତଥା ସମ୍ମାନୀୟ ସାଂସେ 
ଟ ାମିନକି ରା ଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ (14-17  ଟିସମବର 2020) 

 ଟିସମବର 15, 2020 

1. ବ୍ରଟିେନର ଟ ୈଟେଶକି, କମନଟେଲଥ ଏ ଂ  କିାଶ  ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ର ସଚ ି ତଥା ସମ୍ମାନୀୟ ସାଂସେ ଟ ାମନିକି ରା  14 ରୁ 17 

 ଟିସମବର 2020 ପର୍୍ଯୟନ୍ତ ଭାରତ ଗସ୍ତଟର ଆସଛିନ୍ତ।ି ଟକାଭି  ମହାମାରୀ ଆରମ୍ଭ ଟହ ା ପରଠାରୁ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ଟର୍ଯାଗାଟର୍ଯାଗ ପାଇଁ ଭାରତ 
ଗସ୍ତଟର ଆସଥିି ା ଶ୍ରୀ ରା  ଟହଉଛନ୍ତ ିପ୍ରଥମ ଟ ୈଟେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ। 

2. ଶ୍ରୀ ରା ଙ୍କ ସହତି ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସମ୍ପକ୍ ଉପଟର ଆଟଲାଚନା ପାଇଁ ଟ ୈଟେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ  କଟର ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ଜୟଶଙ୍କର 15 

 ଟିସମବର 2020 ଟର ହାଇଦ୍ରା ାେ ହାଉସଠାଟର ଏକ ଟ ୈଠକ ଆଟୟାଜନ କରଥିିଟଲ। ୟୁଟରାପୀୟ ସଂଘ ଛା  ିା ଏ ଂ ଟକାଭି  
ପ୍ରଭା ତି  ଶି୍ୱଟର  ୃହତ ଟଭୌଗଳକି-ରାଜଟନୈତକି ପର ିର୍ତ୍୍ନ ପରଟିପ୍ରକ୍ଷୀଟର ଉଭୟ ମନ୍ତ୍ରୀ  ାଣ୍ିଜୟ ଏ ଂ ପଞିୁ୍ଜ  ନିଟିର୍ଯାଗ, ପ୍ରତରିକ୍ଷା ଏ ଂ 
ସୁରକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶକି୍ଷା, ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏ ଂ ନ ସୃଜନ, ଶକି୍ତ ଏ ଂ ଜଳ ାୟୁ ପର ିର୍ତ୍୍ନ ଭଳ ି ଭିିନ୍ନ ଟକ୍ଷତ୍ରଟର ଅଧିକ ସହଟର୍ଯାଗ ପାଇଁ ଅପାର 

ସୁଟର୍ଯାଗକୁ ଚହି୍ନେ କରଥିିଟଲ। ଭାରତ-ବ୍ରଟିେନର ସହଭାଗୀତାକୁ ପର ର୍ତ୍୍ୀ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ କର ିା ପାଇଁ ଏକ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ ତଥା 360  ଗି୍ରୀ 

ଟରା ମୟାପର ଚୂଡାନ୍ତକରଣ୍କୁ ଟସମାଟନ ପ୍ରାଥମିକତା ଟେ ାକୁ ରାଜ ି ଟହାଇଥିଟଲ। ଜାନୁଆରୀ 2021 ଟର ବ୍ରଟିେନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 
ଭାରତ ଗସ୍ତ କାଳଟର ଏହ ିଟରା ମୟାପକୁ ଗ୍ରହଣ୍ କରାରି୍ଯ । 

3. ବ୍ରଟିେନ ସହତି ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ  ାଣ୍ଜିୟଟର ଗତ େଶନ୍ଧଟିର କ୍ରମାଗତ  ୃଦ୍ଧ ି ଘେଛି ି ର୍ଯାହା 2019-20 ଟର 15.48  ଲିିୟନ ଡଲାରଟର 
ପହଞ୍ଚଛି।ି ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ  ାଣ୍ିଜୟ ଏ ଂ ଅଥ୍ଟନୈତକି ସମ୍ପକ୍ର ସମସ୍ତ ସମ୍ଭା ନାକୁ ରୁପାୟିତ କର ିାକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଏକ  ାଣ୍ିଜୟ ଚୁକି୍ତ ଉପଟର 
ଆଟଲାଚନାକୁ ତ୍ୱରାନିବତ କର ିା ସହତି ଏକ ପ୍ର ାସନ ଏ ଂ ଗତଶିୀଳ ସହଭାଗୀତା ଚୁକି୍ତନାମାକୁ ଚୂଡାନ୍ତ କର ିା ନମିଟନ୍ତ ଟଜାର ଟେଇଥିଟଲ 
ର୍ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ଟେଶକୁ ଛାତ୍ର ଏ ଂ ଟପସାୋରମାନଙ୍କ ର୍ଯାତାୟାତ ସହଜ ଟହ ା 

4.  କଟର ଏସ ଜୟଶଙ୍କର ଏ ଂ ଶ୍ରୀ ରା  ମଧ୍ୟ ପାରସ୍ପରକି ସ୍ୱାଥର୍ ଅଟନକ ଆଞ୍ଚଳକି ତଥା ଅନ୍ତଜା୍ତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପଟର ଆଟଲାଚନା 
କରଥିିଟଲ ଏ ଂ  ହୁମୁଖୀ  ଶି୍ୱ  ୟ ସ୍ଥ୍ା ପ୍ରତ ିଟସମାନଙ୍କର ସହଭାଗୀ ପ୍ରତ ିଦ୍ଧତା ଏ ଂ  ହୁପକ୍ଷୀୟତା ଉପଟର  ଶି୍ୱାସ ପ୍ରକେ କରଥିିଟଲ। 
ଆତଙ୍କ ାେ ତଥା ଉଗ୍ର ାେର ମୁକା ଲିା କର ିା ଏ ଂ ସାଇ ର, ସାମଦିୁ୍ରକ ତଥା ମହାକାଶ ଟକ୍ଷତ୍ରଟର ସୃଷ୍ଟ ିଟହଉଥି ା ଆହବାନର ମକୁା ଲିା 
କର ିା ପାଇଁ ଟସମାଟନ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଟକ୍ଷତ୍ରଟର ସହଟର୍ଯାଗକୁ ମଜ ୁତ କର ିାର ଉପାୟ ଅଟନବଷଣ୍ କରଥିିଟଲ। 

 



5. ଶ୍ରୀ ରା  େଲି୍ଲୀଟର ପରଟି ଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଏ ଂ ଜଳ ାୟୁ ପର ିର୍ତ୍ନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଜାଭଟ କର ଏ ଂ ଶକି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରଟମଶ 
ଟପାଖରଆିଲଙୁ୍କ ଟଭେଟି । ତାଙ୍କର ଗସ୍ତର ଦ୍ୱତିୀୟ ପର୍୍ଯୟାୟଟର ଟସ ଟ ଙ୍ଗାଲୁରୁ ଗସ୍ତ କରଟି  ଟର୍ଯଉଁଠାଟର ଟସ 17  ଟିସମବର 2020 
ଟର କର୍ଣ୍୍ାେକର ମଖୁୟମନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ ଟଭେଟି । 

 

ନୂଆେଲି୍ଲୀ 

 ଟିସମବର 15, 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. 
 


