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ଭାରତ-ୟୁରରାପୀୟ ସଂଘ: ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପ୍ରଯୁକି୍ତବଦି୍ୟା ପରଷିଦ୍ ଗଠନ କରବିା ଉପରର ମିଳତି ରପ୍ରସ ବଜି୍ଞପି୍ତ 

ଏପି୍ରଲ 25, 2022 

ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦ୍ୀ ଏବଂ ୟୁରରାପୀୟ କମସିନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀମତୀ ଉସସଲୁା ଭନ୍ ଡର୍ ଲିଏନ 25 ଏପି୍ରଲ, ରସାମବାର 
ଦ୍ନି ନୂଆଦ୍ଲି୍ଲୀରର ଅନୁଷ୍ଠିତ ରବୈଠକରର ଭାରତ-ୟୁରରାପୀୟ ସଂଘ ବାଣଜି୍ୟ ଓ ପ୍ରଯୁକି୍ତବଦି୍ୟା ପରଷିଦ୍ ଗଠନ କରବିାକୁ ରାଜ୍ ିର ାଇଛନ୍ତ।ି 
ଏ  ିରଣନୀତକି ସମନୱୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଉଭୟ ଭାଗିଦ୍ାରଙୁ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ, ବଶି୍ୱାସନୀୟ ପ୍ରଯୁକି୍ତବଦି୍ୟା ଏବଂ ସରୁକ୍ଷା ସମୱନ୍ଧତି ସମସୟାର ମୁକାବଲିା 

କରବିା ପାଇଁ ସରୁଯାଗ ପ୍ରଦ୍ାନ କରବି ତଥା ୟୁରରାପୀୟ ସଂଘ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରର ଏ  ିରକ୍ଷତ୍ରଗୁଡକିରର ସ ରଯାଗକୁ ମଜ୍ବୁତ କରବି। 

ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସ ମତ ର ାଇଥିରଲ ରଯ ରଭୌରଗାଳକି ତଥା ରାଜ୍ରନୈତକି ପରରିବଶରର ଦୃ୍ତ ପରବିର୍ତ୍ସନ ମିଳତି ଗଭୀର ରଣନୀତକି 

ରଯାଗଦ୍ାନର ଆବଶୟକତାକୁ ଦ୍ଶସାଏ। ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପ୍ରଯୁକି୍ତବଦି୍ୟା ପରଷିଦ୍ ରାଜ୍ରନୈତକି ନଷି୍ପର୍ତ୍ଗିୁଡକୁି କାଯସୟକାରୀ କରବିା, ରବୈଷୟିକ 
କାଯସୟରର ସମନୱୟ ରକ୍ଷା କରବିା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଓ ୟୁରରାପୀୟ ଅଥସନୀତରି ନରିନ୍ତର ପ୍ରଗତ ିପାଇଁ ଗରୁୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ସ ରକ୍ଷତ୍ରରର କାଯସୟାନୱୟନକୁ 
ସନୁଶିି୍ଚତ କରବିା ପାଇଁ ରାଜ୍ରନୈତକି ସ୍ତରକୁ ରରିପାର୍ସ କରବିା ପାଇଁ ଆବଶୟକ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରଦ୍ାନ କରବି। 

ଚଳତି ବଷସ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରର କୂର୍ରନୈତକି ସମ୍ପକସ ସ୍ଥାପନାର 60 ତମ ବାଷକିୀ ପାଳତି ର ଉଥିବାରବରଳ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ବଶି୍ୱାସ କରନ୍ତ ି
ରଯ ଭାରତ ଏବଂ ୟୁରରାପୀୟ ସଂଘର ସ ଭାଗୀ ମଲୂୟରବାଧ ତଥା ଆଗ୍ର  ପାରସ୍ପରକି ସ୍ୱାଥସକୁ ସଦୃୁ୍ଢ କରବିା ତଥା ରଣନୀତକି 

ସ ରଯାଗକୁ ଗଭୀର କରବିା ପାଇଁ ଏକ ଦୃ୍ଢ ଆଧାର ପ୍ରଦ୍ାନ କରର। ଭାରତ ଏବଂ ୟୁରରାପୀୟ ସଂଘ ମଧ୍ୟରର ଦ୍ଶନ୍ଧ ିଦ୍ଶନ୍ଧରି ଘନଷି୍ଠ 
ସ ଭାଗୀତା ର ଛି ିଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରତକି ଆ ୱାନର ମୁକାବଲିା ତଥା ରଭୌରଗାଳକି ପରସି୍ଥିତରି ସମାଧାନ ପାଇଁ ମଳିତି ପ୍ରୟାସ ବୃଦ୍ଧ ିକରବିାକୁ 

ରସମାରନ ସ୍ଥରି କରଛିନ୍ତ।ି ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପ୍ରଯୁକି୍ତବଦି୍ୟା ପରଷିଦ୍ ଗଠନ କରବିାର ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିଭାରତ ପାଇଁ ଏ ାର ରକୌଣସ ିଭାଗିଦ୍ାର ସ ତି 

ପ୍ରଥମ ଏବଂ ୟୁରରାପୀୟ ସଂଘ ପାଇଁ ଦ୍ୱତିୀୟ ଅରର୍। ଏ ା ପୂବସରୁ ୟୁରରାପୀୟ ସଂଘ ଆରମରକିା ସ ତି ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପ୍ରଯୁକି୍ତବଦି୍ୟା ପରଷିଦ୍ 
ଗଠନ କରଛି।ି ଭାରତ-ୟୁରରାପୀୟ ସଂଘ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପ୍ରଯୁକି୍ତବଦି୍ୟା ପରଷିଦ୍ ଗଠନ ଭାରତ ଏବଂ ୟୁରରାପୀୟ ସଂଘର ସମସ୍ତ ରଲାକଙ୍କ  ତି 

ପାଇଁ ଏକ ମଜ୍ବୁତ ରଣନୀତକି ଭାଗିଦ୍ାରୀ ଦ୍ଗିରର ଏକ ପ୍ରମଖୁ ପଦ୍ରକ୍ଷପ ଅରର୍। 

ନୂଆଦ୍ଲି୍ଲୀ 

ଏପି୍ରଲ 25, 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. 

 


