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ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର 20-21 ବେବୃ୍ଆରୀ 2021 ବର ମାଳଦ୍ୱୀପ ଏବ୍ଂ 22-23 ବେବୃ୍ଆରୀ 2021 
ବର ମରସିସ ଗସ୍ତ କରବିବ୍। 

 

ମାଳଦ୍ୱୀପ ଗସ୍ତ ସମୟବର ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି ଇବ୍ରାହମି ମହମ୍ମେ ବସାଲିହଙୁ୍କ ବେଟବିବ୍ ଏବ୍ଂ 
ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର, ପ୍ରତରିକ୍ଷା, ପୁଞି୍ଜ, ଅର୍ଥବନ୍ୈତକି ବ୍କିାଶ ଏବ୍ଂ ବ ାଜନ୍ା ଏବ୍ଂ େିତ୍ତିେୂମି ମନ୍ତ୍ରୀମାନ୍ଙ୍କ ସହ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ ଆବଲାଚନ୍ା 
କରବିବ୍। ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ାଚସ୍ପତ ିମହମ୍ମେ ନ୍ାସେି ଏବ୍ଂ ଅନ୍ୟ ରାଜବନ୍ୈତକି ବନ୍ତାଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ କରବିବ୍। ଏହ ି
ଗସ୍ତ ସମୟବର ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସମ୍ପକଥର ସମସ୍ତ େଗି ଉପବର ସମୀକ୍ଷା କରିବ୍ା ସହତି ଚାଲିଥିବ୍ା ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ 
ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତ ି ଉପବର ସମୀକ୍ଷା କରବିବ୍ ଏବ୍ଂ ବକାେିଡ ପରବ୍ତ୍ତଥୀ ସମୟବର ଅର୍ଥବନ୍ୈତକି ପୁନ୍ରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ମାଳଦ୍ୱୀପକୁ 
ୋରତର ସହାୟତା ସହତି ବକାେିଡ ପରସିି୍ଥତ ିଉପବର ଆବଲାଚନ୍ା କରବିବ୍। 

 

ମରସିସ ଗସ୍ତ ସମୟବର ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିପରୃ୍ବ୍ୀରାଜସଂିହ ରୁପୁନ୍ ଏବ୍ଂ ମାନ୍ୟବ୍ର ପ୍ରଧାନ୍ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ 
ପ୍ରବ୍ୀନ୍ଦ ଜଗନ୍ନାର୍ଙୁ୍କ ବେଟବିବ୍। ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରତପିକ୍ଷ ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର, ଆଞ୍ଚଳକି ଏକୀକରଣ ଏବ୍ଂ 
ଆନ୍ତଜଥାତୀୟ ବ୍ାଣିଜୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ତର୍ା ସଡକ ପରବି୍ହନ୍ ଏବ୍ଂ ହାଲୁକା ବରଳମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବ୍ର ଆଲାନ୍ ଗାନୁ୍ଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ବେଟବି୍। ଏହ ିଗସ୍ତ 
ସମୟବର ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସମ୍ପକଥର ସମସ୍ତ େଗି ଉପବର ସମୀକ୍ଷା କରବିବ୍, ମରସିସବର ୋରତ ଦ୍ୱାରା 
ଚାଲିଥିବ୍ା ବ୍େିିନ୍ନ େିତ୍ତିେୂମି ପ୍ରକଳ୍ପର କା ଥୟକାରତିା ଏବ୍ଂ ମରସିସକୁ ୋରତୀୟ ସହାୟତା ସବମତ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ, ଆଞ୍ଚଳକି ଏବ୍ଂ 
ଅନ୍ତଜଥାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପବର ଆବଲାଚନ୍ା କରବିବ୍। 

 



ଉେୟ ମାଳଦ୍ୱୀପ ଏବ୍ଂ ମରସିସ ୋରତ ମହାସାଗରବର ୋରତର ପ୍ରମୁଖ ସାମୁଦି୍ରକ ପବ ାଶୀ ଏବ୍ଂ ପ୍ରଧାନ୍ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ େୁରେୃଷି୍ଟର 
‘ସାଗର’ (ଏହ ିଅଞ୍ଚଳବର ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବ୍ଂ ଅେିବୃ୍ଦ୍ଧ ିପାଇଁ) ବ ାଜନ୍ାବର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ୍ ଅଧିକାର କରଛିନ୍ତ।ି ବବ୍ୈବେଶକି 
ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହ ି ଗସ୍ତ ବହଉଛ ି ମାଳଦ୍ୱୀପ ଏବ୍ଂ ମରସିସ ସହତି ୋରତ ନ୍ଜିର ଘନ୍ଷି୍ଠ ତର୍ା ବ୍ନୁ୍ଧତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ ସମ୍ପକଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ 
ବେଉଥିବ୍ାର ପ୍ରମାଣ ଏବ୍ଂ ଏହା େୁଇ ବେଶ ମଧ୍ୟବର ଥିବ୍ା ଜନ୍ ସମ୍ପକଥ ଏବ୍ଂ ସହବ ାଗକୁ ଅଧିକ ଗତ ିପ୍ରୋନ୍ କରବି୍ ବବ୍ାଲି ଆଶା 
କରା ାଉଛ।ି 
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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. 

 


