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ବବ୍ୈବେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ଫ୍ରାନ୍ସ ଗସ୍ତ (20-23 ବେବ୍ୃ ଆରୀ
2022)
ବେବ୍ୃ ଆରୀ 20, 2022
1. ବବ୍ୈବେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଫ୍ରାନ୍ସ ଗସ୍ତବର ଯାଇଛନ୍ତି ଏବ୍ଂ 20 ବେବ୍ୃ ଆରୀ 2022 ବର ବେ ଫ୍ରାନ୍ସର ୟୁ ବରାପ
ଓ ବବ୍ୈବେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜିନ୍-ବେେ ବେ ଡ୍ରିଆନ୍ଙ୍କ େହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆବୋଚନ୍ା କରିଥିବେ।
2. ବକାେିଡ-19 ମହାମାରୀ େମୟବର ୋରତ ଏବ୍ଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟବର େୃ ଢ େହବଯାଗକୁ ଉେୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶଂୋ କରିଥିବେ ଏବ୍ଂ ବ୍ାଣିଜୟ ଓ
ପୁଞ୍ଜି ବ୍ିନ୍ବି ଯାଗ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ନ୍ିରାପତ୍ତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ଅନ୍ୁ େନ୍ଧାନ୍ ଓ ନ୍ବ୍େୃଜନ୍, ଶକ୍ତି ଓ ଜଳବ୍ାୟୁ ପରିବ୍ତ୍ତତନ୍ ଏବ୍ଂ ରଣନ୍ୀତିକ
ୋଗିୋରୀକୁ ଆହୁ ରି ମଜବ୍ୁ ତ କରିବ୍ାକୁ ରାଜି ବହାଇଥିବେ। ଏହି ପ୍ରୟାେ ଅନ୍ତଗତତ ଉେୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା "ନ୍ୀଳ ଅର୍ତନ୍ୀତି ଓ ମହାୋଗରୀୟ
ଶାେନ୍ ଉପବର ୋରତ-ଫ୍ରାନ୍ସ ବରାଡମୟାପ" ଗୃହୀତ ବହାଇଛି, ଯାହା ଆନ୍ୁ ଷ୍ଠାନ୍ିକ, ଅର୍ତବନ୍ୈତକ
ି , େିତ୍ତେ
ି ୂ ମି ଏବ୍ଂ ବବ୍ୈଜ୍ଞାନ୍ିକ େହବଯାଗ ଦ୍ୱାରା
ନ୍ୀଳ ଅର୍ତନ୍ୀତି ବକ୍ଷତ୍ରବର ୋଗିୋରୀକୁ ବ୍ୃ ଦ୍ଧି କରିବ୍ାକୁ େକ୍ଷୟ ରଖିଛି।
3. ବୋକମାନ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟବର ବଯାଗାବଯାଗକୁ ଆହୁ ରି େୁଗମ କରିବ୍ାର େକ୍ଷୟ ବନ୍ଇ େୁ ଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କ୍ରୀଡା ବକ୍ଷତ୍ରବର େହବଯାଗ ଜାରି
ରଖିବ୍ାକୁ ତର୍ା ବ୍ୃ ଦ୍ଧି କରିବ୍ାକୁ େହମତ ବହାଇଥିବେ ଏବ୍ଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କ୍ରୀଡା ବକ୍ଷତ୍ରବର ଏକ ମିଳତ
ି ବ ାଷଣାନ୍ାମାକୁ ଚୂଡାନ୍ତ କରିବ୍ାକୁ
େହମତ ବହାଇଥିବେ। ଏତେବ୍ୟତୀତ ବେମାବନ୍ ୋରତ ଏବ୍ଂ ଫ୍ରାନ୍ସର େମ୍ପୃକ୍ତ କତ୍ତତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟବର ବୋକ ପ୍ରଶାେନ୍ ଓ ପ୍ରଶାେନ୍ିକ େଂସ୍କାର
ଉପବର େୀ ତ େିନ୍ର େହବଯାଗକୁ େୁେୃଢ କରିବ୍ାକୁ େହମତ ବହାଇଥିବେ।
4. ଡକଟର ଜୟଶଙ୍କର ଏବ୍ଂ ଶ୍ରୀ ବେ ଡ୍ରିଆନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଆଞ୍ଚଳିକ ତର୍ା ଆନ୍ତଜତାତୀୟ ପ୍ରେଙ୍ଗ ବ୍ିବଶଷ କରି ୋରତ-ୟୁ ବରାପୀୟ େଂ
ମଧ୍ୟବର େମ୍ପକତ ଏବ୍ଂ 1 ଜାନ୍ୁ ଆରୀ 2022 ବର ଆରମ୍ଭ ବହାଇଥିବ୍ା ୟୁ ବରାପୀୟ େଂ ପରିଷେର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ପାଇଁ ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ରାର୍ମିକତା
ଉପବର ଆବୋଚନ୍ା କରିଥିବେ। ଏହି ପରିବପ୍ରକ୍ଷୀବର ଡକଟର ଜୟଶଙ୍କର ୋରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାୋଗର ଅଞ୍ଚଳବର େହବଯାଗ ପାଇଁ 22
ବେବ୍ୃ ଆରୀ 2022 ବର ୟୁ ବରାପୀୟ େଂ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ବୋରମ ଆବୟାଜନ୍ କରୁଥିବ୍ାରୁ ଫ୍ରାନ୍ସର ପେବକ୍ଷପକୁ ପ୍ରଶଂୋ କରିଥିବେ। ଏହି
ବୋରମବର ବେ ୋରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାୋଗରୀୟ ତର୍ା ୟୁ ବରାପୀୟ େଂ ବେଶର ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନ୍ଙ୍କ େହ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବବ୍। ଫ୍ରାନ୍ସର
ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାବର ୋରତ-ୟୁ ବରାପୀୟ େଂ ମଧ୍ୟବର େମ୍ପକତକୁ ଆହୁ ରି ମଜବ୍ୁ ତ କରିବ୍ାକୁ ଏବ୍ଂ ୋରତ-ୟୁ ବରାପୀୟ େଂ ମୁକ୍ତ ବ୍ାଣିଜୟ ଓ ପୁଞ୍ଜି
ବ୍ିନ୍ବି ଯାଗ ଚୁକ୍ତିନ୍ାମା ଉପବର ଆବୋଚନ୍ା ଆରମ୍ଭ କରିବ୍ା ଏବ୍ଂ ୋରତ-ୟୁ ବରାପୀୟ େଂ େଂବଯାଗୀକରଣ ୋଗିୋରୀକୁ କାଯତୟକାରୀ
କରିବ୍ାକୁ ବେମାବନ୍ େହମତ ବହାଇଥିବେ।

5. େୁ ଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ମିଳତ
ି ୋବବ୍ 22 ବେବ୍ୃ ଆରୀ 2022 ବର ୟୁ ବରାପୀୟ େଂ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ବୋରମ େମୟବର "ୋରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ
ମହାୋଗରୀୟ ପାକତସ୍ େହୋଗୀତା” ପାଇଁ ୋରତ-ଫ୍ରାନ୍ସ ଆହୱାନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବ୍ାକୁ ରାଜି ବହାଇଥିବେ। ଏହି େହୋଗୀତା ୋରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ
ମହାୋଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳବର େଂରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳର ନ୍ିରନ୍ତର ପରିଚାଳନ୍ା ନ୍ିମବନ୍ତ ୋରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାୋଗରୀୟ ଜନ୍ୋଧାରଣ ଓ ବରାଇ
ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ପାକତ ପରିଚାଳକଙ୍କର ଅେିଜ୍ଞତା ଓ ଅନ୍ୁ େବ୍କୁ ଏକାଠି କରିବ୍ା େହିତ ଏହାକୁ ବ୍ିନ୍ମ
ି ୟ କରି େକ୍ଷତା ବ୍ୃ ଦ୍ଧି କରିବ୍ାକୁ େକ୍ଷୟ ରଖିଛି।
6. ଆେଗାନ୍ିସ୍ତାନ୍ର ପରିସ୍ଥ୍ତ
ି ,ି ବଜେିପିଓଏ ଏବ୍ଂ ୟୁ ବକ୍ରନ୍ବର େୃଷ୍ଟି ବହାଇଥିବ୍ା ପରିସ୍ଥ୍ିତକ
ି ୁ ବନ୍ଇ େୁ ଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମତ ବ୍ିନ୍ମ
ି ୟ କରିଥିବେ।
ବହୁପକ୍ଷୀୟତାର େିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏବ୍ଂ ଏକ ନ୍ିୟମ-ଆଧାରିତ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରତି ବେମାବନ୍ ବେମାନ୍ଙ୍କର େହୋଗୀ ପ୍ରତିବ୍ଦ୍ଧତାକୁ ବୋହରାଇଥିବେ
ଏବ୍ଂ ପାରସ୍ପରିକ ଆଗ୍ରହର ପ୍ରେଙ୍ଗବର ମିଳତ
ି ଜାତିେଂ େୁରକ୍ଷା ପରିଷେବର େମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବ୍ାକୁ ରାଜି ବହାଇଥିବେ।
7. ଡକଟର ଜୟଶଙ୍କର ଫ୍ରାନ୍ସର ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିବ୍ବି ଶଷ, ୟୁ ବରାପୀୟ େଂ କମିଶନ୍ର ଏବ୍ଂ ୟୁ ବରାପୀୟ େଂ ୋରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାୋଗରୀୟ
ବୋରମବର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବ୍ା ଅନ୍ୟ ୋରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାୋଗର ବେଶରୁ ଆେିଥିବ୍ା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ େହ ମଧ୍ୟ ବବ୍ୈଠକ କରିବବ୍।
ପୟାରିେ
ବେବ୍ୃ ଆରୀ 20, 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.

