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ଭାରତ ଏବଂ ମେକ୍ସିମ ା େଧ୍ୟମର ଷଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମବୈମେଶି

ାର୍ଯ୍ୟାଳୟସ୍ତରୀୟ ବିଚାର ବିେଷ୍

ଜୁ ନ 30, 2022
ଭାରତ ଏବଂ ମେକ୍ସିମ ା େଧ୍ୟମର ଷଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମବୈମେଶି

ାର୍ଯ୍ୟାଳୟସ୍ତରୀୟ ବିଚାର ବିେଷ୍ 29 ଜୁ ନ 2022 ମର ମେକ୍ସିମ ା ସିଟମି ର

ଅନୁ ଷ୍ଠିତ ମ ାଇର୍ଯାଇଛି। ଏ ି ଆମ ାଚନାମର ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ମବୈମେଶି ବୟାପାର େନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସଚିବ (ପୂବ୍ାଞ୍ଚଳ) ଶ୍ରୀ ମସୌରଭ ୁ ୋର
ଏବଂ ମେକ୍ସିମ ା ପକ୍ଷରୁ ମେକ୍ସିମ ା ମବୈମେଶି ବୟାପାର େନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମବୈମେଶି ବୟାପାର ଉପେନ୍ତ୍ରୀ ୋନୟବର ଶ୍ରୀେତୀ ାମେ୍ନ
ମୋମରମନା ଟସ୍କାମନା ମନତୃ ତ୍ୱ ମନଇଥିମ ।

2. ଏ ି ବିଚାର ବିେଷ୍ମର ରାଜମନୈତ ି , ବାଣିଜୟ ଓ ପୁଞ୍ଜି ବିନମି ର୍ଯାଗ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଫାେ୍ାସୁୟଟି ା ,ସ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରର୍ଯୁକ୍ତିବେ
ି ୟା, େ ା ାଶ,
ସଂସ୍କୃତ ି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଶିକ୍ଷା, ଏବଂ ନସୁ ାର ସମେତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷି ସମ୍ପ ୍ର ସେସ୍ତ େିଗ ତଥା ପାରସ୍ପରି ସ୍ୱାଥ୍ର ଅନୟାନୟ ମକ୍ଷତ୍ର ଉପମର
ସେୀକ୍ଷା ରାର୍ଯାଇଥି ା। େିଳତ
ି ଜାତିସଂଘ, ପ୍ରଶାନ୍ତ େ ାସାଗରୀୟ ମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଜି-20 ମର ଭାରତର ଆଗାେୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ସମେତ
ବ ୁ ପକ୍ଷୀୟ ଓ ଆଞ୍ଚଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପମର େଧ୍ୟ ଆମ ାଚନା ରାର୍ଯାଇଥି ା।

3. ଏ ି ଗସ୍ତ ସେୟମର ଇମରା ଏବଂ ମେକ୍ସିମ ା ମସ୍ପସ୍ ଏମଜନିସ (ଏଇଏେ) େଧ୍ୟମର ଫସ ନିରୀକ୍ଷଣ, େରୁଡି ଆ ଳନ ଏବଂ େକ୍ଷତା ବୃ ଦ୍ଧି
ଉପମର ଧ୍ୟାନ ମ ନ୍ଦ୍ରିତ ରି ବା ୟ େ ା ାଶମର ସ ମର୍ଯାଗ ପାଇଁ ଏ ବିମଶଷ ସ ମର୍ଯାଗ ଚୁକ୍ତିନାୋ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ମ ାଇଛି।

4. ଦ୍ୱିପାକ୍ଷି ସଂପ ର
୍ ଗତି ବଜାୟ ରଖିବା ନିେମନ୍ତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ରାଜମନୈତ ି ଆୋନ ପ୍ରୋନ ଏବଂ େିଳତ
ି ଆନୁ ଷ୍ଠାନି ମେ ାନିଜେ
ି ର୍ଯଥା
ନସୁ ାର ଆମ ାଚନା, ବାଣିଜୟ, ପୁଞ୍ଜି ବିନମି ର୍ଯାଗ ଏବଂ ଅଥ୍ମନୈତ ି ସ ମର୍ଯାଗ ଉପମର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ େଳ (ବିଏଚଏ ି) ଏବଂ
େିଳତ
ି ଆମୟାଗର ନିୟେିତ ମବୈଠ ଜାରି ରଖିବା ୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ରାଜି ମ ାଇଥିମ ।

5. ଏ ବନ୍ଧୁ ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍୍ ଓ ଆନ୍ତରି ପରିମବଶମର ଆମ ାଚନା ଅନୁ ଷ୍ଠିତ ମ ାଇଥି ା। ପରବର୍ତ୍୍ୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଚାର ବିେଷ୍ ୁ ନୂ ଆେିଲ୍ଲୀମର
ପାରସ୍ପରି ସୁବଧ
ି ାଜନ ତାରିଖମର ଆମୟାଜନ ରିବା ୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ରାଜି ମ ାଇଥିମ ।

ମେକ୍ସିମ ା ସିଟ ି
ଜୁ ନ 29, 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.

