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ଋଷ-ଭାରତ-ଚୀନ୍ ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବେସ  ଜି୍ଞପି୍ତ 
ସେସଟେମ୍ବର 10, 2020 

 

ଋଷର ସ ୈସେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ େରି୍ଗ ଲାସରାଭ, ଭାରତର ସ ୈସେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡ଼. ଏେ. ଜୟଶଙ୍କର ଏ ଂ ଚୀନ  ର 

ରାଜୟ ପରିଷେ / ସ ୈସେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ ୟି 10 ସେସଟେମ୍ବର 2020 ସର ମସକାସର ୋକ୍ଷାତ କରିଥସିଲ। 

 

ମନ୍ତ୍ରୀ ମାସନ ପାରସ୍ପରିକ  ୁଝାମଣା,  ନୁ୍ଧତା ଏ ଂ  ିଶ୍ୱାେର ଭା ନାସର ଋଷ-ଭାରତ-ଚୀନ  ତ୍ରିପକ୍ଷୀୟ େହସ ାର୍ଗକୁ େୃଢ 

କରି ା େହତି ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ତଥା ଆଞ୍ଚଳିକ ମହତ୍ତ୍ଵପରୂ୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେଙ୍ଗର୍ଗଡିୁକ ଉପସର  ିଚାର  ିନିମୟ କରିଥସିଲ। ମନ୍ତ୍ରୀମାସନ 

ଉସେଖ କରିଛନି୍ତ ସ   ିଶ୍ୱ ଜନିତ  ିକାଶ, ଶାନି୍ତ ଏ ଂ ସି୍ଥରତାକୁ ସପ୍ରାତ୍ସାହତି କରି ାସର ତିନି ସେଶର ୋଧାରଣ  ିକାଶ 

ଏ ଂ େହସ ାର୍ଗ େହାୟକ ସହାଇଥାଏ। 

 

ଦି୍ୱତୀୟ  ିଶ୍ୱ ଦୁ୍ଧସର  ିଜୟର 75 ତମ  ାଷିକୀ ତଥା େଂ ତୁ ର ରାଷ୍ଟ୍ରର ନିମଣାଣ ଅ େରସର 23 ଜନୁ  2020 ସର 

ସେମାନଙ୍କର ଭିଡିଓ-େମି୍ମଳନୀକୁ ମସନ ପକାଇ ମନ୍ତ୍ରୀମାସନ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆଇନ  ର େ ଣଭାରତୀୟ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ନୀତ ି

ର୍ଗଡ଼ିୁକ ପାଇ ଁ େମସ ଶୀ  ହୁପକ୍ଷ ାେ ତଥା େମ୍ମାନ ପ୍ରତି ନିଜର େମଥଣନକୁ ସୋସହାରାଇଛନି୍ତ। 

 

ମନ୍ତ୍ରୀ ମାସନ ଆରଆଇେି ଢାଞ୍ଚା ଅନ୍ତର୍ଗଣତ ଆସୟାଜିତ େଂ ତୁ ର କା ଣୟ ିଧ ି ର୍ଗଡ଼ିୁକର ନିରନ୍ତରତାକୁ ପ୍ରଶଂୋ କରିସଲ, 

ସ ଉଥଁସିର ଅର୍ଗଷ୍ଟ୍ 2019 ସର ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ଆସୟାଜିତ ସହାଇଥ ିା ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରେଙ୍ଗ ଉପସର ଦି୍ୱତୀୟ ଆରଆଇେି 

ଡିଜି ସ୍ତରୀୟ ପରାମଶଣ, ସେସଟେମ୍ବର 2019 ସର ଚୀନ  ଦ୍ୱାରା ଆସୟାଜିତ 17 ତମ ଆରଆଇେି ଶକି୍ଷା  ିନିମୟ େମି୍ମଳନୀ 

ଅସ୍ୋ ର 2019 ସର ଋଷ ଦ୍ୱାରା ଆସୟାଜିତ ଆରଆଇେି ୟଙ୍ଗ ରଣସନୈତିକ କା ଣୟକ୍ରମର ତୃତୀୟ େଂକରଣ ଏ ଂ 8 

ସେସଟେମ୍ବର 2020 ସର ଆସୟାଜିତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏ ଂ ମହାମାରୀ  ିଜ୍ଞାନ ସେ ାର ପ୍ରଥମ ଅନଲାଇନ  ସ ୈଠକ 

ୋମିଲ ଅସେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ମାସନ େହମତି  ୟତ ର କରିଛନି୍ତ ସ , େୃଢ ସ ୈଜ୍ଞାନିକ ଏ ଂ ଶଳି୍ପ ତୁ ର କ୍ଷମତା ଥ ିା ତିନି ସେଶ, 

ସକାଭିଡ  -19 ମହାମାରୀର ପ୍ରଭା କୁ କମ କରି ାସର ମହତ୍ତ୍ଵପରୂ୍ଣ୍ଣ ସ ାର୍ଗୋନ ସେଇପାସର।  

 

ଭାରତର ସ ୈସେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଚୀନ  ର ସ ୈସେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ର୍ଗତ ଏକ  ଷଣ ମଧ୍ୟସର ଆରଆଇେିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା 

ଏ ଂ ଆସୟାଜିତ ସ ୈଠକ / େମି୍ମଳନୀ ପାଇ ଁଋଷର ସ ୈସେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ ଧନୟ ାେ ଜଣାଇଛନି୍ତ। ଋଷର ସ ୈସେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ 

ଅଧକିାରିକ ଭା ସର ଭାରତର ସ ୈସେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ ଆରଆଇେିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ପ୍ରୋନ କରିଛନି୍ତ। 

 

ନୂଆ େଲି୍ଲୀ  
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