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ବବ୍ୈବେଶିକ ବ୍ୟାପାର ଓ ସଂସ୍କୃତ ି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ମୀନକାଶୀ ବେଖୀଙ୍କ ପାନାମା, ବ ାଣ୍ଡୁରାସ ଏବ୍ଂ ଚିେି
ଗସ୍ତ (28 ଏପ୍ରି େ - 05 ମଇ 2022)
ମଇ 08, 2022
ବବ୍ୈବେଶିକ ବ୍ୟାପାର ଓ ସଂସ୍କୃତ ି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ମୀନକାଶୀ ବେଖୀ (ଏମଏେ) 28 ଏପ୍ରି େରୁ 05 ମଇ 2022 ପାନାମା, ବ ାଣ୍ଡୁରାସ
ଏବ୍ଂ ଚିେି ଗସ୍ତ କରିଥିବେ।
2. 28 ଏପ୍ରି େରୁ 01 ମଇ 2022 ପାନାମା ଗସ୍ତ ସମୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ (ଏମଏେ) ପାନାମାର ବବ୍ୈବେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟବ୍ର
ଶ୍ରୀମତୀ ଏରିକା ବମାଏନସଙ୍କୁ ବେଟି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆବୋଚନା କରିଥିବେ ବେଉଁଥିବର ପାନାମା ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟବ୍ର ଶ୍ରୀମତୀ ଜାନାଇନା
ବତୱାନି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବେ। ବ୍ାଣିଜୟ ଓ ପୁଞ୍ଜି ବ୍ିନବି ୋଗ, ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଓ ଫାମମା, ଆୟୁ ଷ, ଆଇଟି, ମ ାକାଶ ଏବ୍ଂ ସଂସ୍କୃତ ି ବକ୍ଷତ୍ରବର
ସ ବୋଗ ବ୍ୃ ଦ୍ଧି କରିବ୍ାକୁ ଉେୟ ପକ୍ଷ ସ ମତ ବ ାଇଥିବେ। କୂ ଟବନୈତକ
ି ମିଶନ/ବପାଷ୍ଟର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପରିବ୍ାର ସେସୟଙ୍କ ପାଇଁ
ୋେଜନକ ନିେକ୍ତ
ୁ ି ଉପବର ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ୋରତ ଏବ୍ଂ ପାନାମା ମଧ୍ୟବର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ବ ାଇଥିୋ। ୋରତ-ସିକା ବେମୱକମ ମାଧ୍ୟମବର
ଏବ୍ଂ ବ୍ ୁ ପକ୍ଷୀୟ ମଞ୍ଚବର ସ ବୋଗ ବ୍ୃ ଦ୍ଧି କରିବ୍ାକୁ ଉେୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ସ ମତ ବ ାଇଥିବେ।
3. ସଂସ୍କୃତ ି ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟବ୍ର ଶ୍ରୀମତୀ ଜିବସବେ ବଗାଞ୍ଜାବେଜ େିୋରୟୁ ଙ୍କ ସ ଏକ ବବ୍ୈଠକବର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ (ଏମଏେ) 2021-24 ପାଇଁ
େୁ ଇ ବେଶ ମଧ୍ୟବର ସାଂସ୍କୃତକ
ି ବ୍ିନମ
ି ୟ କାେମୟକ୍ରମ ଉପବର ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିବେ। ବକନାେ ପ୍ରଶାସନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ
ଆରିଷ୍ଟାଇଡସ୍ ବରାବୟାଙ୍କ ସ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ (ଏମଏେ) ପାନାମା ବକନାେ ପରିେଶମନ କରିଥିବେ। ବସ ଆବମରିକାର ବ୍ୃ ତ୍ତମ େି ବେଡ
ବଜାନ (ଏଫଟିବଜଡ) ୋ ାକି କବୋନ୍ େି ବେଡ ବଜାନ ପରିେଶମନ କରିଥିବେ ଏବ୍ଂ ତାଙ୍କୁ ଏଫଟିବଜଡ ବ୍ିଷୟବର ଏବ୍ଂ ୋରତ ସ
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବକ୍ଷତ୍ରବର ସ ବୋଗ ବ୍ିଷୟବର ସୂଚନା େିଆୋଇଥିୋ। ବସ ପାନାମାବର ବ୍ସବ୍ାସ କରୁଥିବ୍ା ୋରତୀୟ ଉବେୟାଗୀମାନଙ୍କୁ
ସାକ୍ଷାତ କରିଥିବେ ଏବ୍ଂ ଏଫଟିବଜଡବର ବସମାନଙ୍କର ବଶା’ରୁମ୍ ପରିେଶମନ କରିଥିବେ।
4. ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ (ଏମଏେ) ଆଇକନିକ୍ ସିଣ୍ଟା ବକାବଷ୍ଟରାବର ଆନ୍ତଜମାତିକ ବୋଗ େିବ୍ସ 2022 ପାଇଁ ଏକ ଉଦ୍ଘାଟନ କାେମୟକ୍ରମବର ବନତୃ ତ୍ୱ
ବନଇଥିବେ। ଏ ି କାେମୟକ୍ରମବର ପାନାମାର ସଂସ୍କୃତ ି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବ୍ଂ େୁ ଇ ଉପମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ର ଣ କରିଥିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ (ଏମଏେ) ଏକ
ନ୍ଦ
ି ୁ ମନ୍ଦିର ପରିେଶମନ କରି ପାରମ୍ପରିକ ଗରବ୍ାବର ଅଂଶଗ୍ର ଣ କରିଥିବେ ଏବ୍ଂ ଏକ ଅବଶାକ ବ୍ୃ କ୍ଷ ବରାପଣ କରିଥିବେ। ବସ ଉେୟ
ପାରମ୍ପରିକ ପାନାମା ଏବ୍ଂ ୋରତୀୟ ନୃ ତୟ ପ୍ରେଶମନ କରୁଥିବ୍ା ଆକାମ ଉତ୍ସବ୍ର ଢାଞ୍ଚାବର ଆବୟାଜିତ ଏକ ସାଂସ୍କୃତକ
ି କାେମୟକ୍ରମବର ମଧ୍ୟ
ବୋଗ ବେଇଥିବେ। ବସ ୋରତୀୟ ସମୁୋୟର ସେସୟଙ୍କ ସ ବ୍ାତ୍ତମାଳାପ କରିଥିବେ। ୋଟିନ ଆବମରିକାବର ବ୍ସବ୍ାସ କରୁଥିବ୍ା
ସବ୍ୁ ଠାରୁ ଅଧିକ ୋରତୀୟ ପାନାମାବର ଅଛନ୍ତି ୋ ାଙ୍କ ସଂଖୟା ପ୍ରାୟ 15,000।

5. 01 ରୁ 03 ମଇ 2022 ବ ାଣ୍ଡୁରାସ ଗସ୍ତ ସମୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ (ଏମଏେ) ବ ାଣ୍ଡୁରାସର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାନୟବ୍ର ଶ୍ରୀମତୀ ଆଇରିସ୍
ଜିଓମାରା କାବଷ୍ଟ୍ରା ସରମିଏବଣ୍ଟାଙ୍କୁ ବେଟିଥିବେ। ବସ ବ ାଣ୍ଡୁରାସର କାେମୟବ୍ା କ ବବ୍ୈବେଶିକ ବ୍ୟାପାର ତଥା ଆନ୍ତଜମାତିୟ ସ ବୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ
ମାନୟବ୍ର ଶ୍ରୀ ଆବଣ୍ଟାନିଓ ଗାସିଆଙ୍କୁ ବେଟି ବ୍ିେିନ୍ନ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଏବ୍ଂ ଆନ୍ତଜମାତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପବର ଆବୋଚନା କରିଥିବେ।
ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ (ଏମଏେ) ଏବ୍ଂ ବ ାଣ୍ଡୁରାସର କୃ ଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟବ୍ର ଶ୍ରୀମତୀ େଉରା ସୁଆବଜା ମିଳତ
ି ୋବବ୍ 26.5 ମିେିଅନ ଆବମରିକୀୟ
ଡୋରର ଜମାଷ୍ଟ୍ରାନ୍ ଉପତୟାକା ଜଳବସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଳେୁ ଆ ପକାଇଥିବେ। ଏ ି ପ୍ରକଳ୍ପ ୋରତ ସରକାରଙ୍କ ଋଣ ସ ାୟତାବର ନିମିତ
ବ ବ୍। ଏ ି ପ୍ରକଳ୍ପ 3,060 ବ କଟର ଜମିକୁ ଜଳବସଚନ କରିବ୍ ଏବ୍ଂ ପ୍ରାୟ 1200 ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉପକୃ ତ କରିବ୍ ବବ୍ାେି ଆକଳନ କରାୋଇଛି।
6. ‘ଆଜାେୀ କା ଅମୃତ ମବ ାତ୍ସବ୍’ ପାଳନ ଅବ୍ସରବର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ (ଏମଏେ) ବ ାଣ୍ଡୁରାସର ସବ୍ମବ୍ୃ ତ ଘବରାଇ ବ୍ିଶ୍ୱବ୍ିେୟାଳୟ
(ୟୁ ନବି ଟକ) ର 300 ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଧ୍ୟାପିକା ଏବ୍ଂ ଶିକ୍ଷାବ୍ିତ୍ ମାନଙ୍କୁ "ୋରତର ଅେିବ୍ୃଦ୍ଧି କା ାଣୀର 75 ବ୍ଷମ" ବ୍ିଷୟ ଉପବର
ସବମବାଧିତ କରିଥିବେ। ୋରତର ନୂ ତନ ଶିକ୍ଷା ନୀତି 2020 ଅନ୍ତଗମତ ସ ବୋଗ ସମ୍ଭାବ୍ନାକୁ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ କରିବ୍ା ପାଇଁ ବସ ବସଠାକାର
21 ଟି ବ୍ିଶ୍ୱବ୍ିେୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସ ତ
ି ଚର୍ଚ୍ମା କରିଥିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ (ଏମଏେ) ମଧ୍ୟ ବ ାଣ୍ଡୁରାସର ଜାତୀୟ
ବ୍ିଶ୍ୱବ୍ିେୟାଳୟବର ଆଇଡିୱାଇ 2022 ପାଇଁ ଏକ କାେମୟକ୍ରମବର ବୋଗ ବେଇ ବ୍ୃ କ୍ଷବରାପଣ କାେମୟକ୍ରମବର ଅଂଶଗ୍ର ଣ କରିଥିବେ ଏବ୍ଂ
2008 ବର ୋରତ ଦ୍ୱାରା ସୂଚନା ପ୍ରେୁକ୍ତିବ୍େ
ି ୟା ବକ୍ଷତ୍ରବର ସ୍ଥାପିତ ବ ାଇଥିବ୍ା ବସଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସବେନସ (ସିଇଇଆଇଟି) ପରିେଶମନ
କରିଥିବେ। ଏପେମୟନ୍ତ ଏ ି ବକନ୍ଦ୍ରବର 26,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାେିମ େିଆୋଇଛି। ୋରତ ସ ାୟତାବର 2016 ବର ଏ ାକୁ ଉନ୍ନତ
କରାୋଇଥିୋ। ସାନ୍ ବପବରା ବେ ସୁୋରବର ବଛାଟ କିନ୍ତୁ ଜୀବ୍ନ୍ତ ୋରତୀୟ ସମୁୋୟ ସ ତ
ି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ (ଏମଏେ) ମଧ୍ୟ ବ୍ାତ୍ତମାଳାପ
କରିଥିବେ।
7. ଚିେି ଗସ୍ତ ସମୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ (ଏମଏେ) ଚିେିର ବବ୍ୈବେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟବ୍ର ଶ୍ରୀମତୀ ଆବଣ୍ଟାନିଆ ଉବରବଜାୋ ବନାବଗରାଙ୍କୁ ବେଟି
ତାଙ୍କ ସ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପକମ ଉପବର ବ୍ିସ୍ତୃତ ଆବୋଚନା କରିଥିବେ। ଫାମମା, ମ ାକାଶ, ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଏବ୍ଂ େିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ଆେି
ବକ୍ଷବତ୍ରବର ସ ବୋଗ ପାଇଁ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଚୁକ୍ତିନାମାର ଶୀଘ୍ର ଚୂଡାନ୍ତ ନିମବନ୍ତ ଉେୟ ପକ୍ଷ ନିଜସ୍ୱ ଆେୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନିବତ କରିବ୍ାକୁ
ସ ମତ ବ ାଇଥିବେ। ବସମାବନ ମଧ୍ୟ ଉେୟ ବେଶର ସାଧାରଣ ମୂେୟବବ୍ାଧ ଓ ନୀତିକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମ ାସାଗର ବମଣ୍ଟ ଏବ୍ଂ
ବ୍ ୁ ପକ୍ଷୀୟ ମଞ୍ଚବର ଘନିଷ୍ଠ ୋବ୍ବର କାେମୟ କରିବ୍ାକୁ ସ ମତ ବ ାଇଥିବେ।
8. ଚିେିର ସଂସ୍କୃତ,ି କଳା ଓ ଐତି ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟବ୍ର ଶ୍ରୀମତୀ ଜୁ େିଏଟା ବରାଡସ୍କି ର୍ଣ୍ମାଣ୍ଡିଜଙ୍କ ସ ସାକ୍ଷାତ ସମୟବର ଉେୟ ପକ୍ଷ
ପରସ୍ପରର ବେଶବର ଚଳର୍ଚ୍ିତ୍ରର ସ୍କି ନ
ି କାେମୟକ୍ରମ ଆବୟାଜନ କରିବ୍ାବର ସ ବୋଗ କରିବ୍ାକୁ ସ ମତ ବ ାଇଥିବେ।
ି ଂି ସବମତ ସାଂସ୍କୃତକ
ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ (ଏମଏେ) ଚିେିର ଚାମବର ଅଫ୍ ବଡପୁଟର
ି ବ୍ାଚସ୍ପତି ମାନୟବ୍ର ଶ୍ରୀ ରାଉେ ବସାବଟା ଏବ୍ଂ ୋରତ-ଚିେିର ସଂସେୀୟ ବ୍ନ୍ଧୁ ତା
ବଗାଷ୍ଠୀର ସୋପତି ମାନୟବ୍ର ଶ୍ରୀମତୀ ସିକାଡିନୀଙ୍କ ସ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ (ଏମଏେ) ଚିେି ସଂସେର ଏକ ଅଧିବବ୍ଶନର
ଏକ ଝେକ ମଧ୍ୟ ବେଖିଥିବେ।
9. ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ (ଏମଏେ) ଚିେି ବଫବଡବରସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ (ବସାବଫାଫା) ସ ତ
ି ସାକ୍ଷାତ କରି ବ୍ାଣିଜୟ ଓ ପୁଞ୍ଜି ବ୍ିନବି ୋଗ ବକ୍ଷତ୍ରବର
ବ୍ଢୁ ଥିବ୍ା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସ ବୋଗ, ଚିେି କମ୍ପାନୀଗୁଡକ
ି ପାଇଁ ସୁବୋଗ ଏବ୍ଂ ୋରତ ସ ତ
ି ବ୍ୟବ୍ସାୟ କରିବ୍ାର ସୁବ୍ଧ
ି ା ବ୍ିଷୟବର ଆବୋଚନା
କରିଥିବେ। ବସ ଚିେିବର ୋରତୀୟ ସମୁୋୟ ସ ତ
ି ବ୍ାତ୍ତମାଳାପ କରିଥିବେ ଏବ୍ଂ ଏକ ଖେି ଓ ଆୟୁ ବବ୍ମେ ପ୍ରେଶମନୀକୁ ଉେଘାଟନ କରିଥିବେ

ଏବ୍ଂ ୋରତ @ 75 ଆକାମ ଉତ୍ସବ୍ ପାଳନ ଅବ୍ସରବର ଏକ ବ୍ୃ କ୍ଷ ବରାପଣ କରିଥିବେ। ଚିେିବର ଆଇଡିୱାଇ 2022 ପାଇଁ ବସ ଏକ
କାେମୟକ୍ରମବର ମଧ୍ୟ ୋଗ ବନଇଥିବେ।
10. ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ (ଏମଏେ)ଙ୍କ ପାନାମା, ବ ାଣ୍ଡୁରାସ ଏବ୍ଂ ଚିେି ଗସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆବମରିକା ଓ େକ୍ଷିଣ ଆବମରିକାର ଏ ି ବେଶଗୁଡକ
ି ସ ତ
ି
ୋରତର ସମ୍ପକମକୁ ନୂ ତନ ଗତି ପ୍ରୋନ କରିଛ।ି
ନୂ ଆେିଲ୍ଲୀ
ମଇ 08, 2022

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.

