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ଭାରତ-ମଙ୍ଗାଲିଆ ସହଙ୍ ାଗ ଉପଙ୍ର ମିଳତି କମିଟରି ସପ୍ତମ ଙ୍ ୈଠକ 

ଡଙି୍ସମବର 03, 2020 

ଭାରତ-ମଙ୍ଗାଲିଆ ସହଙ୍ ାଗ ଉପଙ୍ର ମଳିତି କମିଟରି ସପ୍ତମ ଙ୍ ୈଠକ 3 ଡଙି୍ସମବର 2020 ଙ୍ର ଭର୍ଚୁ ଆଲ ଉପାୟଙ୍ର ଅନୁଷ୍ଠତି 
ଙ୍ହାଇଥିଲା। ଏହ ି ଙ୍ ୈଠକଙ୍ର ଭାରତର ଙ୍ ୈଙ୍େଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଏ ଂ ମଙ୍ଗାଲିଆର ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମଖୁ୍ୟ 

କୟା ଙି୍ନଟ ସର୍ ି ମହାମହମି ଶ୍ରୀ ଏଲ୍ ଓୟୁନ୍-ଏଙ୍ଡଚନ ମିଳତି ଭାଙ୍  ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରଥିିଙ୍ଲ। 

2. ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସହଙ୍ ାଗକୁ ଙ୍ନଇ  ଭିିନ୍ନ ପ୍ରସଗ ଉପଙ୍ର େୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ  ସୃି୍ତତ ଆଙ୍ଲାର୍ନା କରଥିିଙ୍ଲ। ମଇ 2015 ଙ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଙ୍ରନ୍ଦ୍ର 

ଙ୍ମାେୀଙ୍କ ଐତହିାସକି ମଙ୍ଗାଲିଆ ଗସ୍ତକୁ େୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ମରଣ କରଥିିଙ୍ଲ। ଏହ ିଗସ୍ତ ସମୟଙ୍ର େୁଇ ଙ୍େଶ ମଧ୍ୟଙ୍ର ଭାଗିୋରୀ ରଣଙ୍ନୈତକି 
ଭାଗିୋରୀ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ ଙ୍ହାଇଥିଲା। ମଙ୍ଗାଲିଆର ମହାମହମି ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିଶ୍ରୀ ଖ୍ାଲଟମାଗିନ୍  ତୁ୍ତଲଗାଙ୍କ ଙ୍ସଙ୍ପଟମବର 2019 ଙ୍ର ଭାରତ 
ଗସ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କର ିଉଭୟ ପକ୍ଷ ଉଙ୍େଖ୍ କରଥିିଙ୍ଲଙ୍  ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସମ୍ପକଚ ତଥା ମଲୂୟଙ୍ ାଧକୁ ଆଗକୁ  ଢାଇ ାଙ୍ର ଏହ ିଗସ୍ତର  ହୁତ 
ଅ ୋନ ରହଛି।ି 

3. େୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱୀକାର କରଥିିଙ୍ଲଙ୍  ର୍ଳତି  ର୍ଚ ଭାରତ ଏ ଂ ମଙ୍ଗାଲିଆ ମଧ୍ୟଙ୍ର କୂଟଙ୍ନୈତକି ସମ୍ପକଚ ସ୍ଥାପନ ଙ୍ହ ାର 65ତମ  ାର୍କିୀ 
ପାଳନ କରା ାଉଛ।ି ଙ୍ସମାଙ୍ନ ସନୁ୍ତଷ୍ଟିର ସହ ଉଙ୍େଖ୍ କରଥିିଙ୍ଲଙ୍   ଙି୍ଶର୍ କର ିଗତ କଛି ି ର୍ଚ ମଧ୍ୟଙ୍ର େୁଇ ଙ୍େଶ ମଧ୍ୟଙ୍ର ସମ୍ପକଚ 

ଗଭୀର ଏ ଂ ସେୃୁଢ ଙ୍ହାଇଛ।ି 

4. େୁଇ ଙ୍େଶ ମଧ୍ୟଙ୍ର କୂଟଙ୍ନୈତକି ସମ୍ପକଚ ପ୍ରତଷି୍ଠା ଙ୍ହ ାର 65ତମ  ାର୍କିୀ ଅ ସରଙ୍ର ମଙ୍ଗାଲିଆ ପକ୍ଷରୁ ମଙ୍ଗାଲିଆ ଡାକ ଦ୍ୱାରା 

ଜାର ିଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଷ୍ଟାମ୍ପ ଜାର ିକରା ାଇଥିଲା। ଜାତୀୟ ମନୁଲିପି ମିଶନ ଅନ୍ତଗଚତ ତଥା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଦି୍ରତ 108 ଖ୍ଣ୍ଡ  ୁଦ୍ଧ 
 ହିତି ପାଠ ଏ ଂ 25 ଖ୍ଣ୍ଡ ମଙ୍ଗାଲିଆ କଞ୍ଜରୁକୁ ଭାରତର ଙ୍ ୈଙ୍େଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭର୍ଚୁ ଆଲ ଉପାୟଙ୍ର ହସ୍ତାନ୍ତର କରଥିିଙ୍ଲ। 

5. େୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳକି ଏ ଂ  ହୁପକ୍ଷୀୟ ମଞ୍ଚଙ୍ର େୁଇ ଙ୍େଶ ମଧ୍ୟଙ୍ର ସମନବୟକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଭାଙ୍  ମଲୂୟାଙ୍କନ କରଥିିଙ୍ଲ ଏ ଂ 
ସଂପକୃ୍ତ ଆନ୍ତଜଚାତୀୟ ମଞ୍ଚଙ୍ର ପରସ୍ପରକୁ ସମଥଚନ କର ିା ସହତି ଏହ ିପରମ୍ପରାକୁ  ଜାୟ ରଖି ାକୁ ରାଜ ିଙ୍ହାଇଥିଙ୍ଲ। 

6. ଆନ୍ତଜଚାତୀୟ ଙ୍ସୌର ଙ୍ମଣ୍ଟଙ୍ର ଙ୍ ାଗଙ୍େ ା ପାଇଁ ମଙ୍ଗାଲିଆର ନଷି୍ପତ୍ତକୁି ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାଗତ କରା ାଇଛ।ି ଏହ ିପେଙ୍କ୍ଷପ ଦ୍ୱାରା 
ଭାରତ, ମଙ୍ଗାଲିଆ ଏ ଂ  ଶି୍ୱଙ୍ର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକି୍ତ  ୟ ହାରକୁ ଆହୁର ିଙ୍ପ୍ରାତ୍ସାହନ ମଳି ି ଙ୍ ାଲି ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସହମତ ଙ୍ହାଇଥିଙ୍ଲ। 

7. ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଉଲାନ ାଟରଙ୍ର ଏକ ଆୟୁର୍ ସରୂ୍ନା କକ୍ଷ ପ୍ରତଷି୍ଠା କର ିାକୁ ସହମତ ଙ୍ହାଇଥିଙ୍ଲ। ଭାରତୀୟ ନାଗରକିଙ୍କ ପାଇଁ 

ମଙ୍ଗାଲିଆର ‘ଆଗମନ ଉପଙ୍ର ଭିସା’ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସଂଶା କରା ାଇଥିଲା। 

  



 

8. େୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ନ୍ତାର୍  ୟକ୍ତ କରଥିିଙ୍ଲଙ୍  ଙ୍କାଭିଡ-19 ସମସୟା ସଙ୍େ ଗତ କଛି ିମାସ ମଧ୍ୟଙ୍ର େୁଇ ଙ୍େଶ ମଧ୍ୟଙ୍ର ଅଙ୍ନକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 

 ମିାନ ର୍ଳାର୍ଳ କରା ାଇଥିଲା  ାହା ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ଙ୍େଶର ନାଗରକି ନଜି ଙ୍େଶକୁ ଙ୍େର ିାକୁ ସଙୁ୍ ାଗ ପାଇଥିଙ୍ଲ। େୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଙ୍କାଭିଡ-19 ର ମୁକା ଲିା କର ିା ପାଇଁ ସମ୍ଭା ୟ ସହଙ୍ ାଗ  ରି୍ୟଙ୍ର ମତ  ନିମିୟ କରଥିିଙ୍ଲ। ଭ ରି୍ୟତଙ୍ର ମଙ୍ଗାଲିଆ ଦ୍ୱାରା 
ଭାରତରୁ ଙ୍କାଭିଡ-19 ଟକିା କ୍ରୟ କର ିା ସମ୍ପକଚଙ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଙ୍ଲାର୍ନା କରା ାଇଥିଲା। 

9. ଏହ ି ଙ୍ ୈଠକଙ୍ର େୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ 1.236  ଲିିୟନ ଆଙ୍ମରକିୀୟ ଡଲାର ଋଣଙ୍ର ଙ୍ତୈଳ  ଙି୍ଶାଧନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏ ଂ ସରୂ୍ନା ଓ ସଂର୍ାର 
ପ୍ର ୁକି୍ତ େିୟା ଏ ଂ ଆଉଟଙ୍ସାସଂି ଙ୍କ୍ଷତ୍ରଙ୍ର 20 ମଲିିୟନ ଆଙ୍ମରକିୀୟ ଡଲାରର ଅଟଳ  ହିାରୀ  ାଜଙ୍ପୟୀ ଉତୃ୍କଷ୍ଟତା ଙ୍କନ୍ଦ୍ର ସହତି 

ର୍ାଲିଥି ା  କିାଶ ସହଭାଗୀତା ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତ ିଉପଙ୍ର ସମୀକ୍ଷା କରଥିିଙ୍ଲ। 

10. ଭାରତ-ମଙ୍ଗାଲିଆ ସହଙ୍ ାଗ ଉପଙ୍ର ମଳିତି କମିଟରି ପର ତ୍ତଚୀ ଙ୍ ୈଠକ 2021 ଙ୍ର କର ିାକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସହମତ ଙ୍ହାଇଥିଙ୍ଲ। 

ନୂଆେେିୀ 

ଡଙି୍ସମବର 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. 


