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ଭାରତ-ନରୱେ ମିଳତି ଆୱ ାଗ ୱ ୈଠକର ଷଷ୍ଠ ଅଧିୱ ଶନ 

ଅୱକଟା ର 13, 2020 

1. ଅୱକଟା ର 13, 2020 ୱର ଭାରତ-ନରୱେ ମିଳତି ଆୱ ାଗର ଷଷ୍ଠ ଅଧିୱ ଶନ ଏକ ଭର୍ଚୁ ଆଲ୍ ମଞ୍ଚୱର ଅନୁଷ୍ଠିତ ୱ ାଇଛାି ନରୱେ 
ପ୍ରତନିଧିି ଦଳର ୱନତୃତ୍ୱ ୱ ୈୱଦଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ମ ାମ ମି ଶ୍ରୀମତ ି ଇୱନ ଏରକିୱେନ ୱୋୱରଇୱେ କରଥିି ାୱ ୱଳ ଭାରତୀ  ପ୍ରତନିଧିି 
ଦଳର ୱନତୃତ୍ୱ ୱ ୈୱଦଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଏସ୍ ଜ ଶଙ୍କର କରଛିନ୍ାି 

2. ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ େମସ୍ତ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ େମ୍ପକଚର େମୀକ୍ଷା କରଛିନ୍ ିତଥା ଏ  ିଦଗିୱର ୱ ାଇଥି ା ଉୱେଖନୀ  ଅଗ୍ରଗତ ିଉପୱର େନୁ୍ଷ୍ଟ ିପ୍ରକାଶ 
କରଛିନ୍ାି ୱେମାୱନ ଦଶଚାଇଛନ୍ ିୱେ ନରୱେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏନଚା ୱୋଲ ଗଚଙ୍କ ଜାନୁଆରୀ 2019 ନୂଆଦେିୀ ଗସ୍ତ େମ ୱର ଭାରତ ଓ 
ନରୱେ ମଧ୍ୟୱର  ୟାପକ ଭାଗିଦାରୀ ପାଇଁ ରୂପୱରଖା ପ୍ରସୁ୍ତତ ୱ ାଇଥିଲା 

3. ୱକାଭିେ-19 ମ ାମାରୀ  ଶି୍ୱର  ଭିିନ୍ନ ୱଦଶ ପାଇଁ ଗରୁୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଚ େମେୟା େୃଷ୍ଟ ିକରଥିି ାର ଲକ୍ଷୟ ରଖି ମନ୍ତ୍ରୀମାୱନ ଏ  ିମ ାମାରୀର 
ମୁକା ଲିା ପାଇଁ ଘନଷି୍ଠ େ ୱୋଗ କର ିାକୁ ନଜିର ପ୍ରତ ିଦ୍ଧତା ୱଦା ରାଇଛନ୍।ି  ଶି୍ୱସ୍ତରୀ  ୱେ ା ୱକାଭାକ୍ସ ସ୍ଥାପନା ଏ ଂ ନରିୱପକ୍ଷ 

ଟୀକାକରଣ ପାଇଁ  ଶି୍ୱସ୍ତରୱର କାେଚୟକୁ ଉଭ  ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାଗତ କରଛିନ୍।ି ମାତୃ ଓ ଶଶୁି ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୱକ୍ଷତ୍ରୱର ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ େ ୱୋଗ ପାଇଁ ଉଭ  
ପକ୍ଷ ୱେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ ିଦ୍ଧତାକୁ ନଶିି୍ଚତ ୱଦା ରାଇଛନ୍।ି 

4. ଉଭ  ମନ୍ତ୍ରୀ େ ମତ ୱ ାଇଛନ୍ ିୱେ େଧୁୁରୁଥି ା ୱକାଭିେ-19 ପରସି୍ଥିତ ିଅଧିକ ସ୍ଥା ୀ ଅଥଚନୀତ ିଗଠନ ପାଇଁ େୁୱୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛାି 

5. ଉଭ  ପକ୍ଷ େୱନ୍ାଷଜନକ ଭା ୱର ଉୱେଖ କରଛିନ୍ୱିେ  ାଣଜିୟ ଏ ଂ ନୱି ଶ ଉପୱର କଥା ାର୍ତ୍ଚା (େଟିଆିଇ)  ୟ ୋ ିକ 
େ ୱୋଗ ତଥା ଭାରତର ପ୍ରମଖୁୟ କାେଚୟକ୍ରମୱର ନରୱେ କମ୍ପାନୀଗୁେକିର ଭାଗୱନ ାକୁ ଉତ୍ସା ତି କରଛିାି ଜାନୁଆରୀ 2020 ୱର 
ନୂଆଦେିୀୱର ଅନୁଷ୍ଠିତ େଟିଆିଇର ପ୍ରଥମ ୱ ୈଠକୱର ୋମଦିୁ୍ରକ, ମତ୍ସୟ, ପେଚୟଟନ, ଦକ୍ଷତା  କିାଶ, ଅତ ିକ୍ଷୁଦ୍ର, କ୍ଷୁଦ୍ର ଏ ଂ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର 
ଉୱଦୟାଗ (ଏମଏେଏମଇ) ଏ ଂ ଅକ୍ଷ  ଶକି୍ତ ଆଦ ିୱକ୍ଷତ୍ରୱର େ ୱୋଗ ପାଇଁ ର୍ହି୍ନଟ କରାୋଇଥିଲା 

6.  ାଣିଜୟିକ ଓ ଅଥଚୱନୈତକି େଂପକଚୱର ଅପ୍ରେୁକ୍ତ େମ୍ଭା ନାକୁ  ାେଲ କର ିା ପାଇଁ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ  ାଣିଜୟକୁ  ସି୍ତାର କର ିାକୁ ଉଭ  ପକ୍ଷ 
ୱେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ ିଦ୍ଧତାକୁ ନଶିି୍ଚତ କରଛିନ୍।ି ଭାରତ ଓ ଇଏଫଟଏି  ାଣିଜୟ  ୁଝାମଣାର ଶୀଘ୍ର ରୂ୍ୋନ୍ ୱ  ୱ ାଲି ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶା ପ୍ରକଟ 
କରଛିନ୍।ି 

7. ଉଭ  ପକ୍ଷ େୱନ୍ାଷଜନକ ଭା ୱର ଉୱେଖ କରଛିନ୍ ିୱେ ଓୱେନ ୋଇଲଗ  ା ମ ାୋଗର କଥା ାର୍ତ୍ଚାୱର ଉୱେଖନୀ  ଅଗ୍ରଗତ ି
ୱ ାଇଛ ିଏ ଂ ସ୍ଥା ୀ  କିାଶ ପାଇଁ ନୀଳ ଅଥଚନୀତ ିଉପୱର ଟାସ୍କ ୱଫାେଚ ଦ୍ୱାରା ଉଭ  ଭାରତ ଓ ନରୱେୱର େମ୍ଭା ୟତାକୁ ଏକତ୍ର କର ିା 
ନମିୱନ୍  ୱିଶଷ କର ିମତ୍ସୟର୍ାଷ, ମତ୍ସୟ ପାଳନ, ଏ ଂ ୋମୁଦି୍ରକ  ୟ  ାର, ପାଣିଜା ାଜ ନମିଚାଣ, ପାଣଜିା ାଜ ପନୁଃପ୍ରକ୍ର ିାକରଣ ଏ ଂ 



େ ୁଜ  ନ୍ଦର ପାଇଁ େ ୁଜ ପ୍ରେୁକି୍ତ ଦିୟା ଭଳ ି ପଦୱକ୍ଷପ ନଆିୋଇଛାି ୋମଦିୁ୍ରକ ପ୍ରଦୂଷଣ, େମନିିତ ମ ାୋଗର ପରରି୍ାଳନା ଏ ଂ 
ଅନୁେନ୍ଧାନ ଏ ଂ ସ୍ଥାନକି ୋମୁଦି୍ରକ ୱୋଜନା ୱକ୍ଷତ୍ରୱର ମଳିତି ଭାୱ  କାେଚୟ କର ିା ଉପୱର ଉଭ  ପକ୍ଷ ଗୁରୁତ୍ୱାୱରାପ କରଥିିୱଲ। ସ୍ଥା ୀ 
ଅଭି ୃଦ୍ଧ ିଏ ଂ ନେୁିକି୍ତ େୃଷ୍ଟ ିକର ିା େ ତି ମ ାୋଗରର େରୁକ୍ଷା ପାଇଁ ନୀଳ ଅଥଚନୀତୱିର େ ୱୋଗର େମ୍ଭା ନା ଉପୱର ମନ୍ତ୍ରୀମାୱନ 
ୱଜାର ୱଦଇଛନ୍।ି 

8. ୋମଦିୁ୍ରକ, ୱନୌ ାଣିଜୟ,  ାଇୱରାକା ଚନ୍, ପରୱି ଶ,  ଜି୍ଞାନ ଏ ଂ ପ୍ରେୁକି୍ତ ଦିୟା ଏ ଂ ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷା ପ୍ରେଙ୍ଗୱର ମିଳତି କାେଚୟ େମୂ   ା 
ୱଜେ ଲଜୁ ିଅଧୀନୱର କରାୋଇଥି ା କାେଚୟକଳାପକୁ ଉଭ  ପକ୍ଷ ଉୱେଖ କରଛିନ୍।ି ମିଳତି କାେଚୟ େମ ୂର ମ ତ୍ତ୍ୱ ଉପୱର,  ୱିଶଷ କର ି
ସ୍ଥା ୀ  କିାଶ ଲକ୍ଷୟ  ାେଲ କର ିା, ଜଳ ା ୁ ପର ିର୍ତ୍ଚନର ମୁକା ଲିା କର ିା ଏ ଂ େ ୁଜ ଅଥଚ ୟ ସ୍ଥା ଆଡ଼କୁ ଗତ ିକର ିାୱର ଏ ାର 
ଅ ଦାନ ଉପୱର ଉଭ  ମନ୍ତ୍ରୀ ୱଜାର ୱଦଇଛନ୍ାି 

9.  ଶି୍ୱ ଶାନ୍ ିଓ ନରିାପର୍ତ୍ା  ଜା  ରଖି ାୱର ମିଳତି ଜାତେିଂଘର ୱକନ୍ଦ୍ରୀ  ଭୂମିକା ଉପୱର ଉଭ  ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱାୱରାପ କରଛିନ୍ାି  ର୍ତ୍ଚମାନ 
ୱେୱ ତୁ ଭାରତ ଓ ନରୱେ ମଳିତି ଜାତେିଂଘ େୁରକ୍ଷା ପରଷିଦର ନ ିଚାର୍ତି ଅସ୍ଥା ୀ େଦେୟ ଅଟନ୍,ି େଦେୟତା ଅ ଧି 2021-22 ୱର 
େୁରକ୍ଷା ପରଷିଦ ପ୍ରେଙ୍ଗୱର  ରଷି୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସ୍ତରୱର ନ ିମତି ପରାମଶଚ ଜାର ିରଖି ାକୁ ଉଭ  ପକ୍ଷ େ ମତ ୱ ାଇଛନ୍ାି 

10. ଆଞ୍ଚଳକି,   ୁପକ୍ଷୀ  ଏ ଂ ଆନ୍ଜଚାତୀ  ପ୍ରେଙ୍ଗ ଉପୱର ଉଭ  ପକ୍ଷ ମତ  ନିମି  କରଛିନ୍ାି 

11. ପାରସ୍ପରକି େ ୁଧିାଜନକ ତାରଖିୱର ଓେୱଲାଠାୱର ମିଳତି ଆୱ ାଗର ପର ର୍ତ୍ଚୀ ପେଚୟା  ୱ ୈଠକ ଆୱ ାଜନ କର ିାକୁ ଉଭ  ପକ୍ଷ 
ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିୱନଇଛନ୍ାି 

 

ନୂଆଦେିୀ 
ଅୱକଟା ର 13, 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. 


