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ଭାରତ ଏବଂ ମେକ୍ସମି ା େଧ୍ୟମର ଷଷ୍ଠ ପର୍ଯୟ୍ାୟ ମବୈମେଶ ି  ାର୍ଯୟ୍ାଳୟସ୍ତରୀୟ ବଚିାର ବେିଷ ୍

ଜୁନ 30, 2022 

ଭାରତ ଏବଂ ମେକ୍ସମି ା େଧ୍ୟମର ଷଷ୍ଠ ପର୍୍ଯୟାୟ ମବୈମେଶ ି  ାର୍୍ଯୟାଳୟସ୍ତରୀୟ ବଚିାର ବେିଷ୍ 29 ଜୁନ 2022 ମର ମେକ୍ସମି ା ସଟିମିର 

ଅନୁଷ୍ଠିତ ମ ାଇର୍ଯାଇଛ।ି ଏ  ିଆମ ାଚନାମର ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ମବୈମେଶ ି ବୟାପାର େନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସଚବି (ପବୂ୍ାଞ୍ଚଳ) ଶ୍ରୀ ମସୌରଭ  ୁୋର 
ଏବଂ ମେକ୍ସମି ା ପକ୍ଷରୁ ମେକ୍ସମି ା ମବୈମେଶ ି ବୟାପାର େନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମବୈମେଶ ି ବୟାପାର ଉପେନ୍ତ୍ରୀ ୋନୟବର ଶ୍ରୀେତୀ  ାମେନ୍ 
ମୋମରମନା ଟସ୍କାମନା ମନତୃତ୍ୱ ମନଇଥିମ । 

 

2. ଏ  ିବଚିାର ବେିଷ୍ମର ରାଜମନୈତ ି, ବାଣିଜୟ ଓ ପୁଞି୍ଜ ବନିମିର୍ଯାଗ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଫାେ୍ାସୁୟଟ ିା ସ, ବଜି୍ଞାନ ଓ ପ୍ରରୁ୍ଯକି୍ତବେିୟା, େ ା ାଶ, 
ସଂସ୍କତୃ ିଓ ପର୍୍ଯୟଟନ, ଶକି୍ଷା, ଏବଂ  ନସୁ ାର ସମେତ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷ  ସମ୍ପ ୍ର ସେସ୍ତ େଗି ତଥା ପାରସ୍ପର ି ସ୍ୱାଥର୍ ଅନୟାନୟ ମକ୍ଷତ୍ର ଉପମର 

ସେୀକ୍ଷା  ରାର୍ଯାଇଥି ା। େିଳତି ଜାତସିଂଘ, ପ୍ରଶାନ୍ତ େ ାସାଗରୀୟ ମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଜ-ି20 ମର ଭାରତର ଆଗାେୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ସମେତ 
ବ ୁପକ୍ଷୀୟ ଓ ଆଞ୍ଚଳ ି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପମର େଧ୍ୟ ଆମ ାଚନା  ରାର୍ଯାଇଥି ା। 

 

3. ଏ  ିଗସ୍ତ ସେୟମର ଇମରା ଏବଂ ମେକ୍ସମି ା ମସ୍ପସ୍ ଏମଜନିସ (ଏଇଏେ) େଧ୍ୟମର ଫସ  ନରିୀକ୍ଷଣ, େରୁଡ ିଆ ଳନ ଏବଂ େକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧ ି

ଉପମର ଧ୍ୟାନ ମ ନ୍ଦ୍ରତି  ର ିବା ୟ େ ା ାଶମର ସ ମର୍ଯାଗ ପାଇଁ ଏ  ବମିଶଷ ସ ମର୍ଯାଗ ଚୁକି୍ତନାୋ ସ୍ୱାକ୍ଷରତି ମ ାଇଛ।ି 

 

4. ଦ୍ୱପିାକି୍ଷ  ସଂପ ର୍ ଗତ ିବଜାୟ ରଖିବା ନେିମନ୍ତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ରାଜମନୈତ ି ଆୋନ ପ୍ରୋନ ଏବଂ େିଳତି ଆନୁଷ୍ଠାନ ି ମେ ାନଜିେି ର୍ଯଥା 
 ନସୁ ାର ଆମ ାଚନା, ବାଣିଜୟ, ପୁଞି୍ଜ ବନିମିର୍ଯାଗ ଏବଂ ଅଥମ୍ନୈତ ି ସ ମର୍ଯାଗ ଉପମର ଦ୍ୱପିାକି୍ଷ  ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ େଳ (ବଏିଚଏ ିି) ଏବଂ 

େିଳତି ଆମୟାଗର ନୟିେିତ ମବୈଠ  ଜାର ିରଖିବା ୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ରାଜ ିମ ାଇଥିମ । 

 

5. ଏ  ବନୁ୍ଧତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍୍ ଓ ଆନ୍ତର ି ପରମିବଶମର ଆମ ାଚନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ମ ାଇଥି ା। ପରବର୍ତ୍୍ୀ ପର୍୍ଯୟାୟ ବଚିାର ବେିଷ୍ ୁ ନୂଆେଲି୍ଲୀମର 
ପାରସ୍ପର ି ସୁବଧିାଜନ  ତାରଖିମର ଆମୟାଜନ  ରବିା ୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ରାଜ ିମ ାଇଥିମ । 

 



ମେକ୍ସମି ା ସଟି ି

ଜୁନ 29, 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. 


