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ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର ଓ ସଂସ୍କତୃ ିରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ମୀନକାଶୀ ବେଖୀଙ୍କ ପାନାମା, ବ ାଣୁ୍ଡରାସ ଏବ୍ଂ ଚେିି 
ଗସ୍ତ (28 ଏପି୍ରେ - 05 ମଇ 2022) 

ମଇ 08, 2022 

ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର ଓ ସଂସ୍କତୃ ିରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ମୀନକାଶୀ ବେଖୀ (ଏମଏେ) 28 ଏପି୍ରେରୁ 05 ମଇ 2022 ପାନାମା, ବ ାଣୁ୍ଡରାସ 

ଏବ୍ଂ ଚେିି ଗସ୍ତ କରଥିିବେ। 

2. 28 ଏପି୍ରେରୁ 01 ମଇ 2022 ପାନାମା ଗସ୍ତ ସମୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ (ଏମଏେ) ପାନାମାର ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟବ୍ର 
ଶ୍ରୀମତୀ ଏରକିା ବମାଏନସଙୁ୍କ ବେଟ ିଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ଆବୋଚନା କରଥିିବେ ବେଉଁଥିବର ପାନାମା ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟବ୍ର ଶ୍ରୀମତୀ ଜାନାଇନା 
ବତୱାନ ିମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବେ। ବ୍ାଣଜିୟ ଓ ପୁଞି୍ଜ ବ୍ନିବିୋଗ, ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଓ ଫାମମା, ଆୟୁଷ, ଆଇଟ,ି ମ ାକାଶ ଏବ୍ଂ ସଂସ୍କତୃ ିବକ୍ଷତ୍ରବର 
ସ ବୋଗ ବୃ୍ଦ୍ଧ ିକରବି୍ାକୁ ଉେୟ ପକ୍ଷ ସ ମତ ବ ାଇଥିବେ। କୂଟବନୈତକି ମିଶନ/ବପାଷ୍ଟର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପରବି୍ାର ସେସୟଙ୍କ ପାଇଁ 

ୋେଜନକ ନେୁିକି୍ତ ଉପବର ଏକ ଚୁକି୍ତନାମା ୋରତ ଏବ୍ଂ ପାନାମା ମଧ୍ୟବର ସ୍ୱାକ୍ଷରତି ବ ାଇଥିୋ। ୋରତ-ସକିା ବେମୱକମ ମାଧ୍ୟମବର 
ଏବ୍ଂ ବ୍ ୁପକ୍ଷୀୟ ମଞ୍ଚବର ସ ବୋଗ ବୃ୍ଦ୍ଧ ିକରବି୍ାକୁ ଉେୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ସ ମତ ବ ାଇଥିବେ। 

3. ସଂସ୍କତୃ ିମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟବ୍ର ଶ୍ରୀମତୀ ଜବିସବେ ବଗାଞ୍ଜାବେଜ େିୋରୟୁଙ୍କ ସ  ଏକ ବବ୍ୈଠକବର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ (ଏମଏେ) 2021-24 ପାଇଁ 

େୁଇ ବେଶ ମଧ୍ୟବର ସାଂସ୍କତୃକି ବ୍ନିମିୟ କାେମୟକ୍ରମ ଉପବର ଏକ ଚୁକି୍ତନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରଥିିବେ। ବକନାେ ପ୍ରଶାସନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ 
ଆରଷି୍ଟାଇଡସ୍ ବରାବୟାଙ୍କ ସ  ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ (ଏମଏେ) ପାନାମା ବକନାେ ପରେିଶମନ କରଥିିବେ। ବସ ଆବମରକିାର ବୃ୍ ତ୍ତମ େି ବେଡ 
ବଜାନ (ଏଫଟବିଜଡ) ୋ ାକ ିକବୋନ୍ େି ବେଡ ବଜାନ ପରେିଶମନ କରଥିିବେ ଏବ୍ଂ ତାଙୁ୍କ ଏଫଟବିଜଡ ବ୍ଷିୟବର ଏବ୍ଂ ୋରତ ସ  

ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବକ୍ଷତ୍ରବର ସ ବୋଗ ବ୍ଷିୟବର ସୂଚନା େଆିୋଇଥିୋ। ବସ ପାନାମାବର ବ୍ସବ୍ାସ କରୁଥିବ୍ା ୋରତୀୟ ଉବେୟାଗୀମାନଙୁ୍କ 
ସାକ୍ଷାତ କରଥିିବେ ଏବ୍ଂ ଏଫଟବିଜଡବର ବସମାନଙ୍କର ବଶା’ରୁମ୍ ପରେିଶମନ କରଥିିବେ। 

4. ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ (ଏମଏେ) ଆଇକନକି୍ ସଣି୍ଟା ବକାବଷ୍ଟରାବର ଆନ୍ତଜମାତକି ବୋଗ େବି୍ସ 2022 ପାଇଁ ଏକ ଉଦ୍ଘାଟନ କାେମୟକ୍ରମବର ବନତୃତ୍ୱ 

ବନଇଥିବେ। ଏ  ିକାେମୟକ୍ରମବର ପାନାମାର ସଂସ୍କତୃ ିମନ୍ତ୍ରୀ ଏବ୍ଂ େୁଇ ଉପମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ର ଣ କରଥିିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ (ଏମଏେ) ଏକ 
 ନୁି୍ଦ ମନ୍ଦରି ପରେିଶମନ କର ିପାରମ୍ପରକି ଗରବ୍ାବର ଅଂଶଗ୍ର ଣ କରଥିିବେ ଏବ୍ଂ ଏକ ଅବଶାକ ବୃ୍କ୍ଷ ବରାପଣ କରଥିିବେ। ବସ ଉେୟ 
ପାରମ୍ପରକି ପାନାମା ଏବ୍ଂ ୋରତୀୟ ନୃତୟ ପ୍ରେଶମନ କରୁଥିବ୍ା ଆକାମ ଉତ୍ସବ୍ର ଢାଞ୍ଚାବର ଆବୟାଜତି ଏକ ସାଂସ୍କତୃକି କାେମୟକ୍ରମବର ମଧ୍ୟ 

ବୋଗ ବେଇଥିବେ। ବସ ୋରତୀୟ ସମେୁାୟର ସେସୟଙ୍କ ସ  ବ୍ାତ୍ତମାଳାପ କରଥିିବେ। ୋଟନି ଆବମରକିାବର ବ୍ସବ୍ାସ କରୁଥିବ୍ା 
ସବୁ୍ଠାରୁ ଅଧିକ ୋରତୀୟ ପାନାମାବର ଅଛନ୍ତ ିୋ ାଙ୍କ ସଂଖୟା ପ୍ରାୟ 15,000। 

 



5. 01 ରୁ 03 ମଇ 2022 ବ ାଣୁ୍ଡରାସ ଗସ୍ତ ସମୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ (ଏମଏେ) ବ ାଣୁ୍ଡରାସର ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିମାନୟବ୍ର ଶ୍ରୀମତୀ ଆଇରସି୍ 

ଜଓିମାରା କାବଷ୍ଟ୍ରା ସରମିଏବଣ୍ଟାଙୁ୍କ ବେଟଥିିବେ। ବସ ବ ାଣୁ୍ଡରାସର କାେମୟବ୍ା କ ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର ତଥା ଆନ୍ତଜମାତୟି ସ ବୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ 
ମାନୟବ୍ର ଶ୍ରୀ ଆବଣ୍ଟାନଓି ଗାସଆିଙୁ୍କ ବେଟ ିବ୍େିିନ୍ନ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ, ଆଞ୍ଚଳକି ଏବ୍ଂ ଆନ୍ତଜମାତକି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପବର ଆବୋଚନା କରଥିିବେ। 
ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ (ଏମଏେ) ଏବ୍ଂ ବ ାଣୁ୍ଡରାସର କୃଷ ିମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟବ୍ର ଶ୍ରୀମତୀ େଉରା ସୁଆବଜା ମିଳତି ୋବବ୍ 26.5 ମିେିଅନ ଆବମରକିୀୟ 

ଡୋରର ଜମାଷ୍ଟ୍ରାନ୍ ଉପତୟାକା ଜଳବସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ମଳୂେୁଆ ପକାଇଥିବେ। ଏ  ିପ୍ରକଳ୍ପ ୋରତ ସରକାରଙ୍କ ଋଣ ସ ାୟତାବର ନମିିତ 
ବ ବ୍। ଏ  ିପ୍ରକଳ୍ପ 3,060 ବ କଟର ଜମିକୁ ଜଳବସଚନ କରବି୍ ଏବ୍ଂ ପ୍ରାୟ 1200 ଚାଷୀଙୁ୍କ ଉପକୃତ କରବି୍ ବବ୍ାେି ଆକଳନ କରାୋଇଛ।ି 

6. ‘ଆଜାେୀ କା ଅମୃତ ମବ ାତ୍ସବ୍’ ପାଳନ ଅବ୍ସରବର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ (ଏମଏେ) ବ ାଣୁ୍ଡରାସର ସବ୍ମବୃ୍ ତ ଘବରାଇ ବ୍ଶି୍ୱବ୍େିୟାଳୟ 
(ୟୁନବିଟକ) ର 300 ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଧ୍ୟାପିକା ଏବ୍ଂ ଶକି୍ଷାବ୍ତି୍ ମାନଙୁ୍କ "ୋରତର ଅେିବୃ୍ଦ୍ଧ ିକା ାଣୀର 75 ବ୍ଷମ" ବ୍ଷିୟ ଉପବର 

ସବମବାଧିତ କରଥିିବେ। ୋରତର ନୂତନ ଶକି୍ଷା ନୀତ ି2020 ଅନ୍ତଗମତ ସ ବୋଗ ସମ୍ଭାବ୍ନାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରବି୍ା ପାଇଁ ବସ ବସଠାକାର 
21 ଟ ିବ୍ଶି୍ୱବ୍େିୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସ ତି ଚର୍ଚ୍ମା କରଥିିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ (ଏମଏେ) ମଧ୍ୟ ବ ାଣୁ୍ଡରାସର ଜାତୀୟ 
ବ୍ଶି୍ୱବ୍େିୟାଳୟବର ଆଇଡୱିାଇ 2022 ପାଇଁ ଏକ କାେମୟକ୍ରମବର ବୋଗ ବେଇ ବୃ୍କ୍ଷବରାପଣ କାେମୟକ୍ରମବର ଅଂଶଗ୍ର ଣ କରଥିିବେ ଏବ୍ଂ 
2008 ବର ୋରତ ଦ୍ୱାରା ସୂଚନା ପ୍ରେୁକି୍ତବ୍େିୟା ବକ୍ଷତ୍ରବର ସ୍ଥାପିତ ବ ାଇଥିବ୍ା ବସଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସବେନସ (ସଇିଇଆଇଟ)ି ପରେିଶମନ 

କରଥିିବେ। ଏପେମୟନ୍ତ ଏ  ିବକନ୍ଦ୍ରବର 26,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ ତାେିମ େଆିୋଇଛ।ି ୋରତ ସ ାୟତାବର 2016 ବର ଏ ାକୁ ଉନ୍ନତ 
କରାୋଇଥିୋ। ସାନ୍ ବପବରା ବେ ସୁୋରବର ବଛାଟ କନୁି୍ତ ଜୀବ୍ନ୍ତ ୋରତୀୟ ସମୁୋୟ ସ ତି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ (ଏମଏେ) ମଧ୍ୟ ବ୍ାତ୍ତମାଳାପ 
କରଥିିବେ। 

7. ଚେିି ଗସ୍ତ ସମୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ (ଏମଏେ) ଚେିିର ବବ୍ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟବ୍ର ଶ୍ରୀମତୀ ଆବଣ୍ଟାନଆି ଉବରବଜାୋ ବନାବଗରାଙୁ୍କ ବେଟ ି

ତାଙ୍କ ସ  ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସମ୍ପକମ ଉପବର ବ୍ସୃି୍ତତ ଆବୋଚନା କରଥିିବେ। ଫାମମା, ମ ାକାଶ, ଅକ୍ଷୟ ଶକି୍ତ ଏବ୍ଂ େିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ସଶକି୍ତକରଣ ଆେ ି
ବକ୍ଷବତ୍ରବର ସ ବୋଗ ପାଇଁ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ଚୁକି୍ତନାମାର ଶୀଘ୍ର ଚୂଡାନ୍ତ ନମିବନ୍ତ ଉେୟ ପକ୍ଷ ନଜିସ୍ୱ ଆେୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନିବତ କରବି୍ାକୁ 

ସ ମତ ବ ାଇଥିବେ। ବସମାବନ ମଧ୍ୟ ଉେୟ ବେଶର ସାଧାରଣ ମୂେୟବବ୍ାଧ ଓ ନୀତକୁି ଆଧାର କର ିପ୍ରଶାନ୍ତ ମ ାସାଗର ବମଣ୍ଟ ଏବ୍ଂ 
ବ୍ ୁପକ୍ଷୀୟ ମଞ୍ଚବର ଘନଷି୍ଠ ୋବ୍ବର କାେମୟ କରବି୍ାକୁ ସ ମତ ବ ାଇଥିବେ। 

8. ଚେିିର ସଂସ୍କତୃ,ି କଳା ଓ ଐତ ିୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟବ୍ର ଶ୍ରୀମତୀ ଜୁେିଏଟା ବରାଡସି୍କ  ର୍ଣ୍ମାଣି୍ଡଜଙ୍କ ସ  ସାକ୍ଷାତ ସମୟବର ଉେୟ ପକ୍ଷ 
ପରସ୍ପରର ବେଶବର ଚଳର୍ଚ୍ତି୍ରର ସି୍କନିଂି ସବମତ ସାଂସ୍କତୃକି କାେମୟକ୍ରମ ଆବୟାଜନ କରବି୍ାବର ସ ବୋଗ କରବି୍ାକୁ ସ ମତ ବ ାଇଥିବେ। 
ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ (ଏମଏେ) ଚେିିର ଚାମବର ଅଫ୍ ବଡପୁଟରି ବ୍ାଚସ୍ପତ ିମାନୟବ୍ର ଶ୍ରୀ ରାଉେ ବସାବଟା ଏବ୍ଂ ୋରତ-ଚେିିର ସଂସେୀୟ ବ୍ନୁ୍ଧତା 

ବଗାଷ୍ଠୀର ସୋପତ ିମାନୟବ୍ର ଶ୍ରୀମତୀ ସକିାଡନିୀଙ୍କ ସ  ସାକ୍ଷାତ କରଥିିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ (ଏମଏେ) ଚେିି ସଂସେର ଏକ ଅଧିବବ୍ଶନର 
ଏକ ଝେକ ମଧ୍ୟ ବେଖିଥିବେ। 

9. ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ (ଏମଏେ) ଚେିି ବଫବଡବରସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ (ବସାବଫାଫା) ସ ତି ସାକ୍ଷାତ କର ିବ୍ାଣିଜୟ ଓ ପୁଞି୍ଜ ବ୍ନିବିୋଗ ବକ୍ଷତ୍ରବର 
ବ୍ଢୁଥିବ୍ା ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସ ବୋଗ, ଚେିି କମ୍ପାନୀଗୁଡକି ପାଇଁ ସୁବୋଗ ଏବ୍ଂ ୋରତ ସ ତି ବ୍ୟବ୍ସାୟ କରବି୍ାର ସୁବ୍ଧିା ବ୍ଷିୟବର ଆବୋଚନା 

କରଥିିବେ। ବସ ଚେିିବର ୋରତୀୟ ସମେୁାୟ ସ ତି ବ୍ାତ୍ତମାଳାପ କରଥିିବେ ଏବ୍ଂ ଏକ ଖେ ିଓ ଆୟୁବବ୍ମେ ପ୍ରେଶମନୀକୁ ଉେଘାଟନ କରଥିିବେ 



ଏବ୍ଂ ୋରତ @ 75 ଆକାମ ଉତ୍ସବ୍ ପାଳନ ଅବ୍ସରବର ଏକ ବୃ୍କ୍ଷ ବରାପଣ କରଥିିବେ। ଚେିିବର ଆଇଡୱିାଇ 2022 ପାଇଁ ବସ ଏକ 

କାେମୟକ୍ରମବର ମଧ୍ୟ ୋଗ ବନଇଥିବେ। 

10. ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ (ଏମଏେ)ଙ୍କ ପାନାମା, ବ ାଣୁ୍ଡରାସ ଏବ୍ଂ ଚେିି ଗସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆବମରକିା ଓ େକି୍ଷଣ ଆବମରକିାର ଏ  ିବେଶଗୁଡକି ସ ତି 

ୋରତର ସମ୍ପକମକୁ ନୂତନ ଗତ ିପ୍ରୋନ କରଛି।ି 

ନୂଆେଲି୍ଲୀ 

ମଇ 08, 2022 

 

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. 


