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ଭାରତ ଓ ଇସ୍ତାନଆି ମଧ୍ୟସ୍ର 11 ତମ ସ୍ ୈସ୍େଶକି କାର୍ଯୟ୍ାଳୟତରୀୟ  ଚିାର  ମିର୍ ୍

ନସ୍ଭମବର 26, 2021 

ଭାରତ ଏ ଂ ଇସ୍ତାନଆି ମଧ୍ୟସ୍ର ଏକାେଶ ପର୍୍ଯୟାୟ ସ୍ ୈସ୍େଶକି କାର୍୍ଯୟାଳୟତରୀୟ  ଚିାର  ମିର୍୍ 25 ନସ୍ଭମବର 2021 ସ୍ର 

ତାଲି୍ଲନ୍ନଠାସ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ସ୍ ାଇର୍ଯାଇଛ।ି ସ୍ ୈସ୍େଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାାଳୟର ଚଚ ି ପପ୍ିମ  ୍ୀମତୀ ରୀନାତ୍ ଚାନୁ୍ଧ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତନିଧିୀ 
େଳର ସ୍ନତୃତ୍ୱ ସ୍ନଇଥି ାସ୍ ସ୍ଳ ସ୍ ୈସ୍େଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାାଳୟ ଅଧୀନସ୍ଥ ରାଜସ୍ନୈତକି  ୟାପାର  ଭିାଗର ଅନୁଚଚ ି ୍ୀ ସ୍ରନ୍ 
ତାମଚାର ଇସ୍ତାନଆି ପ୍ରତନିଧିୀ େଳର ସ୍ନତୃତ୍ୱ ସ୍ନଇଥିସ୍େ। 

2. ଏ  ିସ୍ ୈସ୍େଶକି କାର୍୍ଯୟାଳୟତରୀୟ  ଚିାର  ମିର୍୍ ଏକ ଚମୟସ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ସ୍ ାଇଛ ିସ୍ର୍ଯସ୍ତସ୍ ସ୍ଳ ଭାରତ ଓ ଇସ୍ତାନଆି ମଧ୍ୟସ୍ର 

କୂଟସ୍ନୈତକି ଚମ୍ପକର୍ 30  ର୍୍ ପୂର୍ତ୍ତ ିପାଳନ ସ୍ ଉଛ ିଏ ଂ ଉଭୟ ସ୍େଶ ମଧ୍ୟ ମିଳତି ଜାତଚିଂଘ ଚୁରକ୍ଷା ପରରି୍େର ଅସ୍ଥାୟୀ ଚେଚୟ ଅଟନ୍ତ।ି 
ତାଲି୍ଲନ୍ନଠାସ୍ର ଏକ  ାଚନି୍ଦା ମିଶନ ସ୍ ାେି ାକୁ ଭାରତର ନଷି୍ପର୍ତ୍ତକୁି ଇସ୍ତାନଆି େଳ ସ୍ୱାଗତ କରଥିିସ୍େ ଏ ଂ ଏ ାର ଶୀଘ୍ର ଉେଘାଟନ ପାଇଁ 

ଆଗ୍ର  ପ୍ରକାଶ କରଥିିସ୍େ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75  ର୍୍ ପରୂ୍ତ୍ତ ିପାଇଁ ସ୍ଚମାସ୍ନ ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାାଇଥିସ୍େ। ଉଭୟ ସ୍କାଭିଶେିଡ ଓ 
ସ୍କାଭାକ୍ସନି ଏ ଂ ଭାରତୀୟ ଟକିାକରଣା ପ୍ରମାଣାପତ୍ରକୁ ସ୍ୱୀକୃତ ିସ୍େଇଥି ା ପ୍ରଥମ ସ୍େଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ର ଥି ାରୁ ଇସ୍ତାନଆିକୁ ଭାରତ 

ନଜିର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାାଇଥିୋ। 

3. ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ଚମ୍ପକର୍ ଚମତ େଗିକୁ ଚମୀକ୍ଷା କର ିା ପାଇଁ ସ୍ ୈସ୍େଶକି କାର୍୍ଯୟାଳୟତରୀୟ  ଚିାର  ମିର୍୍ ଏକ ଚସୁ୍ର୍ଯାଗ ପ୍ରୋନ କରଥିିୋ। 
 ଭିିନ୍ନ ସ୍କ୍ଷତ୍ରସ୍ର ଆମର ଚ ଭାଗୀତାର ଚକରାତ୍ମକ ପଥକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଚନୁ୍ତଷ୍ଟରି ଚ ତି ଉସ୍ଲ୍ଲ  କରଥିିସ୍େ। ଚାଇ ର ଚରୁକ୍ଷା ଓ 
ଡଜିଟିାୋଇସ୍ଜଚନ୍, ଡାଟା ଚୁରକ୍ଷା ଏ ଂ ଇ-ପ୍ରଶାଚନ ସ୍କ୍ଷତ୍ରସ୍ର ଚାେିଥି ା ଓ ଭ ରି୍ୟତର ଚ ସ୍ର୍ଯାଗ ଉପସ୍ର ସ୍ଚମାସ୍ନ ଆସ୍ୋଚନା 
କରଥିିସ୍େ। ଚାଇ ର ଚରୁକ୍ଷା ଉପସ୍ର ଏକ ଆସ୍ୋଚନା ପ୍ରକ୍ରୟିା ଆରମ୍ଭ କର ିାର ଚମ୍ଭା ନାକୁ ସ୍ଚମାସ୍ନ ଅନୁଚନ୍ଧାନ କର ିାକୁ ଚ ମତ 

ସ୍ ାଇଥିସ୍େ। ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ପ୍ରରୁ୍ଯକି୍ତ େିୟା, ଗସ୍ ର୍ଣାା ଓ ନ ଚୃଜନ, ଶକି୍ଷା ଓ ଷ୍ଟାଟ୍ଅପ୍ ପର ିନୂତନ ତଥା ଉେୀୟମାନ ସ୍କ୍ଷତ୍ରଗୁଡକି ଅନୁଚନ୍ଧାନ 

କର ିାକୁ ସ୍ଚମାସ୍ନ ଚ ମତ ସ୍ ାଇଥିସ୍େ।  ାଣାିଜୟ ଓ ପୁଞି୍ଜ  ନିସି୍ର୍ଯାଗ  ୃଦ୍ଧ ିକର ିାର ଆ ଶୟକତା ଏ ଂ ଚଂସ୍କତୃ,ି ଚଳଚ୍ଚତି୍ର ଏ ଂ 
ପର୍୍ଯୟଟନ ସ୍କ୍ଷତ୍ରସ୍ର ଚ ସ୍ର୍ଯାଗକୁ ସ୍ପ୍ରାତ୍ସା ତି କର ିା ଉପସ୍ର ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଚ ମତ ସ୍ ାଇଥିସ୍େ। 

4. ଆଫଗାନତିାନ, ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମ ାଚାଗର ଏ ଂ ଭାରତ-ୟୁସ୍ରାପୀୟ ଚଂଘ ଚ ଭାଗୀତା ଚସ୍ମତ ପାରସ୍ପରକି ଆଗ୍ର ର ଆଞ୍ଚଳକି ଓ 

ଆନ୍ତଜ୍ାତକି ପ୍ରଚଙ୍ଗସ୍ର ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମତ  ନିମିୟ କରଥିିସ୍େ। ମଳିତି ଜାତଚିଂଘ ଓ ଅନୟ   ୁପକ୍ଷୀୟ ମଞ୍ଚସ୍ର ଚ ସ୍ର୍ଯାଗ  ୃଦ୍ଧ ିକର ିାକୁ 
ସ୍ଚମାସ୍ନ ଚ ମତ ସ୍ ାଇଥିସ୍େ। 

 



5. ଚଚ ି ପପ୍ିମ  ଇସ୍ତାନଆିର ସ୍ ୈସ୍େଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ୍ୀମତୀ ଇଭା-ମାରଆି େିସ୍ମଟଚଙୁ୍କ ସ୍ଭଟ ିଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ଚମ୍ପକ୍କୁ ଆ ୁର ିମଜ ୁତ 

କର ିାର ଚୁସ୍ର୍ଯାଗ ଉପସ୍ର ଚଚ୍ଚା୍ କରଥିିସ୍େ। ଚଚ ି ପପ୍ିମ  ଚଂଚେସ୍ର ସ୍ ୈସ୍େଶକି  ୟାପାର କମିଟରି ଚଭାପତ ି୍ୀ ମାସ୍କ୍ା 
ମି ସ୍କେଚନ୍ ଓ ଚଂଚେର ଚେଚୟ ୍ୀ ରାଇସ୍ଭା ଟାମ୍ମଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଚାକ୍ଷାତ କରଥିିସ୍େ ଏ ଂ ଚଂଚେୀୟ ଚ ସ୍ର୍ଯାଗ ଉପସ୍ର ଆସ୍ୋଚନା 
କରଥିିସ୍େ ତଥା ପାରସ୍ପରକି ଆଗ୍ର ର ପ୍ରଚଙ୍ଗସ୍ର ମତ  ନିମିୟ କରଥିିସ୍େ। 

 

ତାଲି୍ଲନ୍ନ 

ନସ୍ଭମବର 25, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 


