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ସପ୍ତମ ଭାରତ-ସୁରନିାମ ମଳିତି ଆୟ ାଗ ୟବୈଠକ ଅବସରୟର ମିଳତି ୟେସ ବଜି୍ଞପି୍ତ 

ଡୟିସମବର 02, 2020 

2 ଡୟିସମବର 2020 ୟର ଭାରତର ୟବୈୟେଶକି ବୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟବର ଶ୍ରୀ ଭି ମୁରଲୀଧରନ ଏବଂ ସରୁନିାମର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀ  
ବୟବସା  ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀ  ସହୟ ାଗ ୟେତ୍ରର ୟବୈୟେଶକି ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରେୂତ ଆଲବର୍ଜ ଆର ରାମେନିଙ୍କ ସହ 

ଅଧ୍ୟେତାୟର ସପ୍ତମ ଭାରତ-ସୁରନିାମ ମଳିତି ଆୟ ାଗର ଭର୍ଜୁ ଆଲ ୟବୈଠକ (ୟର୍ସଏିମ) ଅନୁଷ୍ଠିତ ୟହାଇ ାଇଛ।ି ବନୁ୍ଧତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଜ ଭାରତ ଏବଂ 
ସୁରନିାମ ସମ୍ପକଜର ପଷୃ୍ଠଭୂମି ଉପୟର ଅନୁକୂଳ ପରୟିବଶୟର େୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟୟର ଆୟଲାର୍ନା ୟହାଇଥିଲା। 

2. ରାର୍ୟନୈତକି ଆୟଲାର୍ନାକୁ ଗଭୀରତର କରବିା, ଦ୍ୱପିାେିକ ସମ୍ପକଜର ସମୀୋ ତଥା ଆଞ୍ଚଳକି ଏବଂ ବହୁପେୀ  ସହୟ ାଗ ଉପୟର ମତ 
ଆୋନ େୋନ କରବିା ପାଇଁ ଏହ ିମିଳତି ଆୟ ାଗର ମହତ୍ୱ ଉପୟର େୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗରୁୁତ୍ୱାୟରାପ କରଥିିୟଲ। 

3. ଉଭ  ପେ ସୟନ୍ତାଷ େକାଶ କର ିଉୟେଖ କରଥିିୟଲୟ  େୃଢ ସାଂସ୍କତୃକି ଏବଂ ଐତହିାସକି ବନ୍ଧନ ଥିବା ଭାରତ-ସୁରନିାମ ସମ୍ପକଜ 

ଆନ୍ତରକିତା ଏବଂ ବଭିିନ୍ନ େସଙ୍ଗୟର େୃଷି୍ଟୟକାଣର ଏକ ଉଚ୍ଚତର ବୁଝାମଣା ଏବଂ ସମି୍ମଶ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ର୍ହି୍ନତି। ସୃର୍ନଶୀଳ ଶଳି୍ପ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, 
ପାରମ୍ପାରକି ର୍କିତି୍ସା େଣାଳୀ, କୃଷ,ି ଖଣ,ି ଶକି୍ତ, େତରିୋ, ସଂସ୍କତୃ ି ଏବଂ ଶେିା, େୂତାବାସ ସ୍ତରୟର ସହୟ ାଗ ଏବଂ ବକିାଶ ୟେତ୍ରୟର 
ସହଭାଗୀତା େତଷି୍ଠା େଗିୟର ସହୟ ାଗ ବୃଦ୍ଧ ିଏବଂ ୟଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟୟର ସମ୍ପକଜକୁ ମର୍ବୁତ କରବିା ଉୟେଶୟୟର ବୟବସା  ଏବଂ ପୁଞି୍ଜ 

ବନିୟି ାଗ ୟେତ୍ରୟର ଦ୍ୱପିାେିକ ସମ୍ପକଜକୁ ନୂତନ ଗତ ିେୋନ କରବିାକୁ େୁଇ ପେ ସହମତ ୟହାଇଥିୟଲ। 

4. େେିଣ-େେିଣ ସହୟ ାଗ ଆଭିମୁଖୟୟର ଋଣ ବୟବସ୍ଥ୍ା ମାଧ୍ୟମୟର ରହିାତ ିମୂଲୟୟର ବକିାଶମୂଳକ େକଳ୍ପ ହାତକୁ ୟନବାର ଗରୁୁତ୍ୱକୁ େୁଇ 

ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱୀକାର କରଥିିୟଲ। ୟସମାୟନ ଉୟେଖ କରଥିିୟଲୟ  ସରୁନିାମ ସହତି ଭାରତର ବକିାଶ ସହଭାଗୀତା ବେୁିୟତ ଉତ୍ପାେନ ଏବଂ 
ବତିରଣ, ସାଧାରଣ ୟ ାଗାଣ ଏବଂ ର୍ଳ ୟ ାଗାଣ ବୟବସ୍ଥ୍ା ସହତି ବଭିିନ୍ନ ୟେତ୍ରୟର ର୍ାର ିରହଛି।ି ସରୁନିାମର ଶକି୍ତ ସୁରୋ, ଶକି୍ତ େେତା 
ଏବଂ ଶକି୍ତ ମିଶ୍ରଣ ୟେତ୍ରୟର ୟ ାର୍ନାଧୀନ େକଳ୍ପଗୁଡକିର ଶୀଘ୍ର କା ଜୟକାରତିା ପାଇଁ ୟସମାୟନ ଆଗ୍ରହ େକାଶ କରଥିିୟଲ। 

5. ମିଳତି ର୍ାତସିଂଘ ସରୁୋ ପରଷିେୟର ସଧୁାର ସୟମତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀ  ମଞ୍ଚୟର ପରସ୍ପରକୁ ସମଥଜନ େୋନ କରବିାକୁ େୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ 

ୟସମାନଙ୍କର େତବିଦ୍ଧତାକୁ ୟୋହରାଇଥିୟଲ। 

  



 

6. ଦ୍ୱପିାେିକ ସମ୍ପକଜକୁ ଆହୁର ିମର୍ବୁତ ତଥା ବସୃି୍ତତ କରବିା ପାଇଁ ମଳିତି ଆୟ ାଗ ମାଧ୍ୟମୟର ବଭିିନ୍ନ େସଙ୍ଗୟର ମିଳତି ଭାୟବ କା ଜୟ 

କରବିାକୁ ଉଭ  ପେ ସଂକଳ୍ପ ୟନଇଥିୟଲ। 

7. ଏହ ିମିଳତି ଆୟ ାଗର ପରବର୍ତ୍ଜୀ ୟବୈଠକ 2022 ୟର ପାରାମାରୟିବାଠାୟର ପାରସ୍ପରକି ସବୁଧିାର୍ନକ େନିୟର ଅନୁଷ୍ଠିତ ୟହବ ୟବାଲି 
ସହମତ ିୟହାଇଥିଲା। 

 

ନୂଆେେିୀ 

ଡୟିସମବର 02, 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. 


