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ଭାରତ-ମଙ୍ଗାଲିଆ ସହଙ୍ ାଗ ଉପଙ୍ର ମିଳତ
ି କମିଟର
ି ସପ୍ତମ ଙ୍ ଠ
ୈ କ 3 ଡିଙ୍ସମବର 2020 ଙ୍ର ଭର୍ଚୁଆଲ ଉପାୟଙ୍ର ଅନୁ ଷ୍ଠତ
ି
ଙ୍ହାଇଥିଲା। ଏହି ଙ୍ ଠ
ୈ କଙ୍ର ଭାରତର ଙ୍ ଙ୍ୈ େଶିକ

ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଏ ଂ ମଙ୍ଗାଲିଆର ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମୁଖ୍ୟ

କୟା ଙ୍ି ନଟ ସର୍ି ମହାମହିମ ଶ୍ରୀ ଏଲ୍ ଓୟୁ ନ୍-ଏଙ୍ଡଚନ ମିଳତ
ି ଭାଙ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଙ୍ଲ।
2. ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଙ୍ ାଗକୁ ଙ୍ନଇ ଭ
ି ିନ୍ନ ପ୍ରସଗ ଉପଙ୍ର େୁ ଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତ
ି ୃତ ଆଙ୍ଲାର୍ନା କରିଥିଙ୍ଲ। ମଇ 2015 ଙ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଙ୍ରନ୍ଦ୍ର
ଙ୍ମାେୀଙ୍କ ଐତିହାସିକ ମଙ୍ଗାଲିଆ ଗସ୍ତକୁ େୁ ଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ମରଣ କରିଥିଙ୍ଲ। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟଙ୍ର େୁ ଇ ଙ୍େଶ ମଧ୍ୟଙ୍ର ଭାଗିୋରୀ ରଣଙ୍ନୈତକ
ି
ଭାଗିୋରୀ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ ଙ୍ହାଇଥିଲା। ମଙ୍ଗାଲିଆର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀ ଖ୍ାଲଟମାଗିନ୍ ତ୍ତୁଲଗାଙ୍କ ଙ୍ସଙ୍ପଟମର
ବ 2019 ଙ୍ର ଭାରତ
ଗସ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରି ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଉଙ୍େଖ୍ କରିଥିଙ୍ଲଙ୍ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପକଚ ତଥା ମୂଲୟଙ୍ ାଧକୁ ଆଗକୁ ଢାଇ ାଙ୍ର ଏହି ଗସ୍ତର ହୁ ତ
ଅ ୋନ ରହିଛ।ି
3. େୁ ଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଙ୍ଲଙ୍ ର୍ଳିତ ର୍ଚ ଭାରତ ଏ ଂ ମଙ୍ଗାଲିଆ ମଧ୍ୟଙ୍ର କୂ ଟଙ୍ନୈତକ
ି ସମ୍ପକଚ ସ୍ଥାପନ ଙ୍ହ ାର 65ତମ ାର୍ିକୀ
ପାଳନ କରା ାଉଛି। ଙ୍ସମାଙ୍ନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟିର ସହ ଉଙ୍େଖ୍ କରିଥିଙ୍ଲଙ୍

ଙ୍ି ଶର୍ କରି ଗତ କିଛ ି ର୍ଚ ମଧ୍ୟଙ୍ର େୁ ଇ ଙ୍େଶ ମଧ୍ୟଙ୍ର ସମ୍ପକଚ

ଗଭୀର ଏ ଂ ସୁେୃଢ ଙ୍ହାଇଛି।
4. େୁ ଇ ଙ୍େଶ ମଧ୍ୟଙ୍ର କୂ ଟଙ୍ନୈତକ
ି ସମ୍ପକଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଙ୍ହ ାର 65ତମ ାର୍ିକୀ ଅ ସରଙ୍ର ମଙ୍ଗାଲିଆ ପକ୍ଷରୁ ମଙ୍ଗାଲିଆ ଡାକ ଦ୍ୱାରା
ଜାରି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଷ୍ଟାମ୍ପ ଜାରି କରା ାଇଥିଲା। ଜାତୀୟ ମନୁ ଲିପି ମିଶନ ଅନ୍ତଗଚତ ତଥା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଦ୍ରିତ 108 ଖ୍ଣ୍ଡ ୁ ଦ୍ଧ
ହ
ି ତ
ି ପାଠ ଏ ଂ 25 ଖ୍ଣ୍ଡ ମଙ୍ଗାଲିଆ କଞ୍ଜୁରକୁ ଭାରତର ଙ୍ ଙ୍ୈ େଶିକ ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭର୍ଚୁଆଲ ଉପାୟଙ୍ର ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଙ୍ଲ।
5. େୁ ଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଏ ଂ ହୁ ପକ୍ଷୀୟ ମଞ୍ଚଙ୍ର େୁ ଇ ଙ୍େଶ ମଧ୍ୟଙ୍ର ସମନବୟକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଭାଙ୍ ମୂଲୟାଙ୍କନ କରିଥିଙ୍ଲ ଏ ଂ
ସଂପୃକ୍ତ ଆନ୍ତଜଚାତୀୟ ମଞ୍ଚଙ୍ର ପରସ୍ପରକୁ ସମଥଚନ କରି ା ସହିତ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଜାୟ ରଖି ାକୁ ରାଜି ଙ୍ହାଇଥିଙ୍ଲ।
6. ଆନ୍ତଜଚାତୀୟ ଙ୍ସୌର ଙ୍ମଣ୍ଟଙ୍ର ଙ୍ ାଗଙ୍େ ା ପାଇଁ ମଙ୍ଗାଲିଆର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାଗତ କରା ାଇଛି। ଏହି ପେଙ୍କ୍ଷପ ଦ୍ୱାରା
ଭାରତ, ମଙ୍ଗାଲିଆ ଏ ଂ ଶ୍ୱ
ି ଙ୍ର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ୟ ହାରକୁ ଆହୁ ରି ଙ୍ପ୍ରାତ୍ସାହନ ମିଳ ି ଙ୍ ାଲି ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସହମତ ଙ୍ହାଇଥିଙ୍ଲ।
7. ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଉଲାନ ାଟରଙ୍ର ଏକ ଆୟୁ ର୍ ସୂର୍ନା କକ୍ଷ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ାକୁ ସହମତ ଙ୍ହାଇଥିଙ୍ଲ। ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ
ମଙ୍ଗାଲିଆର ‘ଆଗମନ ଉପଙ୍ର ଭିସା’ ଅନୁ ଷ୍ଠାନର ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସଂଶା କରା ାଇଥିଲା।

8. େୁ ଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ନ୍ତାର୍ ୟକ୍ତ କରିଥିଙ୍ଲଙ୍
ମ
ି ାନ ର୍ଳାର୍ଳ କରା ାଇଥିଲା

ଙ୍କାଭିଡ-19 ସମସୟା ସଙ୍େ ଗତ କିଛ ି ମାସ ମଧ୍ୟଙ୍ର େୁ ଇ ଙ୍େଶ ମଧ୍ୟଙ୍ର ଅଙ୍ନକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର

ାହା ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ଙ୍େଶର ନାଗରିକ ନିଜ ଙ୍େଶକୁ ଙ୍େରି ାକୁ ସୁଙ୍ ାଗ ପାଇଥିଙ୍ଲ। େୁ ଇ ମନ୍ତ୍ରୀ

ଙ୍କାଭିଡ-19 ର ମୁକା ଲ
ି ା କରି ା ପାଇଁ ସମ୍ଭା ୟ ସହଙ୍ ାଗ

ର୍
ି ୟଙ୍ର ମତ

ନ
ି ମ
ି ୟ କରିଥିଙ୍ଲ। ଭ ର୍
ି ୟତଙ୍ର ମଙ୍ଗାଲିଆ ଦ୍ୱାରା

ଭାରତରୁ ଙ୍କାଭିଡ-19 ଟିକା କ୍ରୟ କରି ା ସମ୍ପକଚଙ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଙ୍ଲାର୍ନା କରା ାଇଥିଲା।
9. ଏହି ଙ୍ ଠ
ୈ କଙ୍ର େୁ ଇ ମନ୍ତ୍ରୀ 1.236

ଲ
ି ିୟନ ଆଙ୍ମରିକୀୟ ଡଲାର ଋଣଙ୍ର ଙ୍ତୈଳ

ପ୍ର ୁକ୍ତି େ
ି ୟା ଏ ଂ ଆଉଟଙ୍ସାସିଂ ଙ୍କ୍ଷତ୍ରଙ୍ର 20 ମିଲିୟନ ଆଙ୍ମରିକୀୟ ଡଲାରର ଅଟଳ

ଙ୍ି ଶାଧନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏ ଂ ସୂର୍ନା ଓ ସଂର୍ାର
ହ
ି ାରୀ

ାଜଙ୍ପୟୀ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ଙ୍କନ୍ଦ୍ର ସହିତ

ର୍ାଲିଥି ା କ
ି ାଶ ସହଭାଗୀତା ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି ଉପଙ୍ର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଙ୍ଲ।
10. ଭାରତ-ମଙ୍ଗାଲିଆ ସହଙ୍ ାଗ ଉପଙ୍ର ମିଳତ
ି କମିଟର
ି ପର ତ୍ତଚୀ ଙ୍ ଠ
ୈ କ 2021 ଙ୍ର କରି ାକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସହମତ ଙ୍ହାଇଥିଙ୍ଲ।
ନୂ ଆେିେୀ
ଡିଙ୍ସମବର 03, 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.

