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ଭାରତ ଓ ମରରାରକା ର ୈରେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ଭର୍ଚୁ ଆଲ୍ ର ୈଠକ 

ଅରକଟା ର 22, 2020 

1. ର ୈରେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଆଫି୍ରକୀୟ ସହର ାଗ ଏ ଂ ମରରାରକା ଗଣରାଜୟର ମରରାରକା ପ୍ର ାସୀ 
ର ୈରେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାମହମି ଶ୍ରୀ ନାସରି୍ ର ାରଟିାଙ୍କ ସହତି ଅରକଟା ର 22, 2020 ରର ଏକ ଭର୍ଚୁ ଆଲ୍ ର ୈଠକ କରଛିନ୍ାି 

2. ତୃତୀୟ ଭାରତ-ଆଫି୍ରକା ର ାରମ ସମି୍ମଳନୀ ପାଇଁ ଅରକଟା ର 2015 ରର ମରରାରକାର ମହାରାଜା ମହମ୍ମେ ଷଷ୍ଠଙ୍କ ଐତହିାସକି ଭାରତ 
ଗସ୍ତ ପରର ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସମ୍ପକଚ ଅଧିକ ଗଭୀରତା ଓ ସୁ୍ଫର୍ତ୍ତ ିହାସଲ କରଛି ିର ାଲି ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସହମତ ରହାଇଛନ୍ାି େୁଇ ରେଶ ମଧ୍ୟରର 23 ଟ ି
ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ଗସ୍ତ ଏ ଂ 40 ରୁ ଅଧିକ  ୁଝାମଣା ଓ ରୁ୍କି୍ତନାମା, ର ପରକି ିସୂର୍ନା ପ୍ର ୁକି୍ତ େିୟା, ଶକି୍ଷା, ସଂସ୍କତୃ,ି କୃଷ,ି ପାରସ୍ପରକି ଆରପାଷ 

ଆଇନଗତ ସହାୟତା, ପ୍ରତୟପଚଣ ଇତୟାେ ିଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସମ୍ପକଚକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ରନ ାକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷର େୃଢ ଇଚ୍ଛାର ପ୍ରମାଣ େଏି। ଅର୍ଚରନୈତକି 
ପ୍ରଗତ ିଓ ସମଦୃ୍ଧ ିମାଗଚରର ମରରାରକାକୁ ପରରି୍ାଳନା କର ିାରର ମହାରାଜାଙ୍କ େୂରେୃଷି୍ଟସମ୍ପନ୍ନ ରନତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ଭାରତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛ ି
ର ାଲି ର ୈରେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର କହଛିନ୍ାି 

3.  ାଣିଜୟ ଓ ପୁଞି୍ଜ  ନିରି ାଗ ସମ୍ପକଚର ଅଭି ୃଦ୍ଧକୁି ସକରାତ୍ମକ ଭା ରର ମୂଲୟାଙ୍କନ କର ିେୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାର, କପଡା, ଔଷଧ,  ାନ ାହାନ 
ଏ ଂ ସରୂ୍ନା ଓ ସଂର୍ାର ପ୍ର ୁକି୍ତ େିୟା ରକ୍ଷତ୍ରରର େୁଇ ରେଶ ମଧ୍ୟରର ଘନଷି୍ଠ ସହର ାଗ ଉରେଖ କରଛିନ୍ାି ରସମାରନ ମଧ୍ୟ ସହମତ 
ରହାଇଛନ୍ ି ର  ସାଇ ର ସୁରକ୍ଷା, ଆତଙ୍କ ାେର ମୁକା ଲିା ତର୍ା ମହାକାଶ ରକ୍ଷତ୍ରରର ଗତ େୁଇ  ଷଚ ମଧ୍ୟରର ରୂ୍ଡାନ୍ ରହାଇଥି ା 
 ୁଝାମଣା/ରୁ୍କି୍ତନାମା ଏକ େୃଢ ତର୍ା  ୟାପକ ସମ୍ପକଚର ମୂଳେୁଆ ଗଠନ ପାଇଁ େୃଢ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରୋନ କରଛିାି ପ୍ରତରିକ୍ଷା ସହର ାଗ ଏ ଂ 
ସାଂସ୍କତୃକି  ନିମିୟ କା ଚୟକ୍ରମ ଉପରର ଉଭୟ ପକ୍ଷ  ୁଝାମଣା ରୂ୍ଡାନ୍କରଣକୁ ତ୍ୱରାନିିତ କର ିା ଉର୍ତି ର ାଲି େୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ସହମତ 
ରହାଇଛନ୍ ି ଦ୍ୱାରା ଏହା ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରତି ରହାଇପାର ି। 

4. ରକାଭିଡ-19 ମହାମାରୀର ମୁକା ଲିା ପାଇଁ ରସମାରନ ନଜିର ଜାତୀୟ ଆଭିମଖୁୟ ଉପରର ଆରଲାର୍ନା କରଥିିରଲ। ମହାମାରୀ ପରର 
ଅନ୍ଜଚାତୀୟ  ମିାନ ର୍ଳାର୍ଳ ସ୍ଥଗିତ ଥି ାରୁ ମରରାରକାରର  ସ ି ରହଥିି ା ଭାରତୀୟ ନାଗରକିଙ୍କ ପ୍ରତୟା ର୍ତ୍ତଚନ ପାଇଁ ମରରାରକା 
ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ଭାରତର ର ୈରେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ର ାରଟିାଙୁ୍କ ଧନୟ ାେ ଜଣାଇଛନ୍ାି ଏହ ିସଙ୍କଟ ସମୟରର ଭାରତ 
ଔଷଧର  ାଣିଜୟିକ ରପ୍ତାନୀ ପାଇଁ  ୟ ସ୍ଥା କରଥିି ାରୁ ଶ୍ରୀ ର ାରଟିା ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍।ି  

5. ମିଳତି ଜାତସିଂଘର ସୁଧାର, ଆତଙ୍କ ାେ  ରିରାଧରର ଆନ୍ଜଚାତୀୟ ସଂଗ୍ରାମ, ଜଳ ାୟୁ ପର ିର୍ତ୍ତଚନ, ଅକ୍ଷୟ ଶକି୍ତ ଏ ଂ ଭାରତ ଆଫି୍ରକା 
ର ାରମ୍ ସମି୍ମଳନୀ (ଆଇଏଏ ଏସ) ପ୍ରଣାଳୀରର ସହର ାଗ ସରମତ ଆଞ୍ଚଳକି ତର୍ା ଆନ୍ଜଚାତକି ପ୍ରସଙ୍ଗରର େୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରର 
ଗଭୀର ମତ ଆୋନ ପ୍ରୋନ ରହାଇଥିଲା 

 



6. ଲି ଆିର  କିାଶ  ଷିୟରର ଶ୍ରୀ ର ାରଟିାଙ୍କ ସଂକି୍ଷପ୍ତ   ିରଣୀ ତର୍ା ସମ୍ପ୍ରତ ି ର ୌଜନକିାରର ରହାଇଥି ା ଆନ୍ଃ-ଲି ଆି ଆରଲାର୍ନା 
ପ୍ରସଙ୍ଗରର ସଙ୍କଟ ଆରମ୍ଭରୁ ଲି ଆିର ସମସ୍ତ େଳ ସହତି ମରରାରକାର େୃଢ ଏ ଂ ଗଠନମୂଳକ ର ାଗୋନକୁ ର ୈରେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରଛିନ୍ାି ଲି ଆିର ରଲାକମାନଙ୍କର ଆଇନଗତ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ େୃଷ୍ଟରିର ରଖି, ରେଶର ସା ଚରଭୌମତ୍ୱ, ଏକତା ଏ ଂ 
ଆଞ୍ଚଳକି ଅଖଣ୍ଡତା ରକ୍ଷା କର ିଲି ଆିର ରନତୃତ୍ୱ ତର୍ା ଲି ଆିର ନଜିସ୍ୱ ରାଜରନୈତକି ପ୍ରକ୍ରୟିା ମାଧ୍ୟମରର ଏକ ଶାନ୍ପିୂର୍ଣ୍ଚ ସମାଧାନ ପାଇଁ 
ମିଳତି ଜାତସିଂଘର ପ୍ରୟାସରର ମରରାରକାର ଅ ୋନକୁ ମଧ୍ୟ ରସ ପ୍ରଶଂସା କରଛିନ୍ାି 

7. 2021-2022 କା ଚୟକାଳ ପାଇଁ ମିଳତି ଜାତସିଂଘର ସରୁକ୍ଷା ପରଷିେର ଅସ୍ଥାୟୀ ଆସନକୁ ନ ିଚାର୍ତି ରହାଇଥି ାରୁ ଶ୍ରୀ ର ାରଟିା 
ଭାରତକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ା ସହ ମିଳତି ଜାତସିଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରଷିେରର ଭାରତର ସ୍ଥାୟୀ ସେସୟତା ପାଇଁ ମରରାରକା ସରକାରଙ୍କ 
ସମର୍ଚନ ଜଣାଇଛନ୍।ି ମିଳତି ଜାତସିଂଘ ସରମତ  ଭିିନ୍ନ ଆନ୍ଜଚାତୀୟ ସଂଗଠନରର େୁଇ ରେଶ ମଧ୍ୟରର ର୍ାଲିଥି ା ଘନଷି୍ଠ ସମନୟିରର 
ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସରନ୍ାଷ  ୟକ୍ତ କରଛିନ୍।ି 

8. ସାହାରା ସମସୟାର  ାସ୍ତ  ାେୀ, ସ୍ଥାୟୀ, ପାରସ୍ପରକି  ୁଝାମଣା ତର୍ା ଗ୍ରହଣୀୟ ରାଜରନୈତକି ସମାଧାନ ହାସଲ କର ିାକୁ ମିଳତି 
ଜାତସିଂଘ ମହାସର୍ ିଙ୍କ ଉେୟମକୁ ଭାରତର ର ୈରେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ସମର୍ଚନ ଜଣାଇଛନ୍ ିଏ ଂ ଏହ ିେଗିରର ମରରାରକାର ଉେୟମକୁ 
ଉରେଖ କରଛିନ୍ାି 

9. ମହାମାରୀ ପରସି୍ଥିତ ି ସଧୁୁରରିଲ ଭାରତ ଗସ୍ତରର ଆସ ିା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ର ାରଟିାଙୁ୍କ ଭାରତର ର ୈରେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ନମିନ୍ତ୍ରଣ 
ରୋହରାଇଥିରଲ,  ାହା ରସ ଆନନ୍ଦର ସହ ଗ୍ରହଣ କରଥିିରଲା 

 

ନୂଆେେିୀ 

ଅରକଟା ର 22, 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. 


