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ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାରାଗୁଏ ଗସ୍ତ 

ଅଗଷ୍ଟ 23, 2022 

ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର 21-22 ଅଗଷ୍ଟ 2022 ପାରାଗୁଏ ଗସ୍ତବର ଯାଇ ଆସୁନ୍ିିଅନ୍ବର ନୂ୍ତନ୍ ଭାବ  
ବ ାଲାଯାଇଥି ା ଭାରତୀୟ େୂତା ାସର ଉେଘାଟନ୍ କରିଛନ୍ତ।ି ଭାରତ ଏ ଂ ପାରାଗୁଏ ମଧ୍ୟବର କୂଟବନ୍ୈତକି ସମ୍ପକକ ସ୍ଥାପନ୍ାର 60 ତମ 
 ାରି୍ଷକୀ ପାଳତି ବେଉଥି ା ବ ବଳ ପାରାଗୁଏକୁ ଭାରତୀୟ ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏୋ ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ ଥିଲା। 

2. ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏେ ିଗସ୍ତ ଆସୁନ୍ିିଅନ୍ ଉପକୂଳ ର୍ତ୍କୀ ଅଞ୍ଚଳବର ମୋତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଏକ ମୂର୍ତ୍ରି ଉଦ୍ଘାଟନ୍ ସେତି ଆରମ୍ଭ 
ବୋଇଥିଲା। ବସ ପାରାଗୁଏ  ୀରମାନ୍ଙ୍କର ଜାତୀୟ ସୃ୍ମତପିୀଠଠାବର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳ ିଅପକଣ କରିଥିବଲ ଏ ଂ ବସମାନ୍ଙ୍କ  ଳେିାନ୍କୁ ମବନ୍ 
ପକାଇଥିବଲ। 

3. ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ପାରାଗୁଏର ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିମାନ୍ୟ ର ଶ୍ରୀ ମାରିଓ ଅ ବୋ ବ ନ୍ବିଟଜଙୁ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିଭ ନ୍ବର ସାକ୍ଷାତ 
କରିଥିବଲ। ବସ ପାରାଗୁଏର ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟ ର ଶ୍ରୀ ଜୁଲିଓ ବସସର ଆରଓିଲାଙ୍କ ସେ ବ ୈଠକ ମଧ୍ୟ କରିଥିବଲ ବଯଉଁଠାବର 
 ାଣିଜୟ ଓ  ୟ ସାୟ, କୃରି୍ଷ, ଔର୍ଷଧୀୟ ସାମଗ୍ରୀ, ପାରମ୍ପରିକ ଔର୍ଷଧ, ବ ୈର୍ଷୟିକ ଓ  କିାଶ ସେବଯାଗ, ବସୌର ଶକି୍ତ ଏ ଂ ମରବକାସରୁ 
ସବମତ  ଭିିନ୍ନ ବକ୍ଷତ୍ରବର ବସମାନ୍ଙ୍କର ସେବଯାଗକୁ ସୁେୃଢ କର ିାକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସେମତ ବୋଇଥିବଲ। ବସମାବନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳକି ଓ 
ବ ୈଶ୍ୱକି  ୟାପାର ଉପବର ମତ  ନି୍ମିୟ କରଥିିବଲ ଏ ଂ  େୁପକ୍ଷୀୟ ମଞ୍ଚବର ପରସ୍ପରକୁ ସମଥକନ୍ କର ିା ଏ ଂ ଏକ ନ୍ୟିମ ଆଧାରିତ 
ଆନ୍ତଜକାତକି ଶଙୃ୍ଖଳାକୁ ବପ୍ରାତ୍ସାେତି କରି ାକୁ ସେମତ ବୋଇଥିବଲ। ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଉବେ  କରଥିିବଲ ବଯ ବକାଭିଡ ମୋମାରୀ 
ସମୟବର ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ଟକିା ବଯାଗାଣ େୃଢ ଏକତାର ପରିଚୟ ଅବଟ। 

4. ପାରାଗୁଏର  ାଣିଜୟ ଓ ଶଳି୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟ ର ଶ୍ରୀ ଲୁଇ ଆଲ ବଟକା କାଷ୍ଟିଗିିଓନ୍ଙି୍କ ଉପସ୍ଥିତବିର ପାରାଗଏୁର ଶଳି୍ପ ସଂଘଠାବର ଏକ 
 ୟ ସାୟ ସମାବ ଶକୁ ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ସବମବାଧିତ କରିଥିବଲ। 

5. ଆସୁନ୍ିିଅନ୍ବର ଥି ା ଭାରତୀୟ େୂତା ାସକୁ ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଂ ପାରାଗୁଏର ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟ ର ଶ୍ରୀ ଜୁଲିଓ 
ବସସର ଆରଓିଲା ମିଳତି ଭାବ  ଉଦ୍ଘାଟନ୍ କରଥିିବଲ। ଏେ ିଉଦ୍ଘାଟନ୍ୀ ଉତ୍ସ ବର ଅନ୍ତରୀଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟ ର ଶ୍ରୀ ବେବଡରବିକା ଏ 
ବଗାଞ୍ଜାବଲଜଙ୍କ ସବମତ ପାରାଗୁଏ ସରକାରଙ୍କର  ୟକି୍ତ ବିଶର୍ଷମାବନ୍ ବଯାଗ ବେଇଥିବଲ। ଅନ୍ୟ ଅତଥିିମାନ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟବର କୂଟବନ୍ୈତକି 
କପକସ,  ୟ ସାୟୀ ସମୁୋୟ ଏ ଂ ପାରାଗୁଏବର ଥି ା ଭାରତୀୟ ସମେୁାୟର ସେସୟମାବନ୍ ସାମିଲ ଥିବଲ। 

ନୂଆେଲି୍ଲୀ 

ଅଗଷ୍ଟ 23, 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. 


