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ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଂ ଚୀନର ରାଷ୍ଟ୍ର କାଉନସଲିର ତଥା ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟ ର ଶ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ 
ୟିଙ୍କ ମଧ୍ୟବର ବ ାନ ଜରଆିବର  ାର୍ତ୍ତାଳାପ 

ଏପି୍ରଲ 30, 0002 

ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜ ିସନ୍ଧ୍ୟାବର ଚୀନର ରାଷ୍ଟ୍ର କାଉନସଲିର ତଥା ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟ ର ଶ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ ୟିଙ୍କ ସହ ବ ାନ 
ଜରଆିବର  ାର୍ତ୍ତାଳାପ କରଛିନ୍ତ।ି ଏହ ିସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ତ ପରସି୍ଥିତବିର ଭାରତ ସହ ସହାନୁଭୂତ ିଏ ଂ ଏକତା ଜଣାଇ ାକୁ ଚୀନ ପକ୍ଷର ଅନୁବରାଧ 
କ୍ରବମ ଏହ ିବ ାନ  ାର୍ତ୍ତାଳାପ ଆବୟାଜନ କରାଯାଇଥିଲା। 

ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ ୟିଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ସହାନୁଭୂତ ିପାଇଁ ଧନୟ ାେ ଜଣାଇଛନ୍ତ ିଏ ଂ ଭାରତବର ବକାଭିଡ-29 
ମହାମାରୀର ଦ୍ଵତିୀୟ ଲହରୀ ଦ୍ଵାରା ସୃଷ୍ଟି ବହାଇଥି ା ସମସୟାର ସମ୍ମଖୁୀନ ବହ ା ପାଇଁ ଚାଲିଥି ା ପ୍ରୟାସ  ଷିୟବର ତାଙୁ୍କ ଅ  ତ 
କରାଇଛନ୍ତ।ି ବସ କହଛିନ୍ତବିଯ ଏହ ି ପିେକୁ େୂରକର ିା ପାଇଁ ଯାହା ଆ ଶୟକ ତାହା କର ିାକୁ ସରକାର ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ତ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ଧ। 

ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହ ିପ୍ରସଙ୍ଗବର ଉବେଖ କରଛିନ୍ତବିଯ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍ଥା ୁଡକି ଚୀନର ବଯା ାଣକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଆ ଶୟକ ସାମଗ୍ରୀ 
ଏ ଂ କଞ୍ଚାମାଲ  ୟ ସାୟିକ ଭା ବର କ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାବର ଅଛନ୍ତ।ି  ଭିିନ୍ନ ପର ିହନ କରଡିର ଏ ଂ ମାଲ ପର ିହନ  ମିାନ ଚାଲୁ ରହବିଲ 
ଏ ଂ ଆ ଶୟକ ଲଜଷି୍ଟିକସ୍ ସହାୟତା ଶୀଘ୍ର ସନୁଶିି୍ଚତ ବହବଲ ଏହ ିପ୍ରକ୍ରୟିା ସହଜ ବହ  ବ ାଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହଛିନ୍ତ।ି ମନ୍ତ୍ରୀ  ରୁୁତ୍ୱାବରାପ 
କରଛିନ୍ତବିଯ ସମସ୍ତ ବେଶକୁ ପ୍ରଭା ତି କରଥିି ା ବକାଭିଡ-29 ମହାମାରୀ ଭଳ ି ୁରୁତର ଆହୱାନର ସମ୍ମଖୁୀନ ବହ ା ପାଇଁ ଆନ୍ତଜତାତୀୟ 
ସହବଯା ର ଆ ଶୟକତା ରହଛି।ି 

ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ ୟି ବକାଭିଡ-29କୁ ସମଗ୍ର ମାନ ଜାତରି ଶତୁ ଭା ବର  ର୍ଣ୍ତନା କରଛିନ୍ତ ିଏ ଂ ଏହାର ମକୁା ଲିା କର ିା ପାଇଁ 
ସମନୱୟ ରକ୍ଷାର ଆ ଶୟକତା ରହଛି ିବ ାଲି ସହମତ ବହାଇଛନ୍ତ।ି ବସ କହଛିନ୍ତବିଯ ଚୀନ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଉେୟମକୁ ସମଥତନ କରୁଛ ି

ଏ ଂ ସମସ୍ତ ଆ ଶୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଅ ଳିବମୱ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍ଥାକୁ ବଯା ାଇ ା ସୁନଶିି୍ଚତ କର ି। ଆ ଶୟକ ସାମଗ୍ରୀ ବଯା ାଇ ାକୁ ଚୀନ 
କମ୍ପାନୀ ୁଡକୁି ଉତ୍ସାହତି କରାଯି  ଏ ଂ ସମଥତନ ମିଳ ି। ସାମଗ୍ରୀ ବଯା ାଣକୁ ସୁ ମ କର ିା ପାଇଁ  ମିାନ  ନ୍ଦର, କଷ୍ଟମସ ଏ ଂ  ମିାନ 

ବସ ାକୁ ମଧ୍ୟ ନବିଦତଶ େଆିଯି । ଭାରତରୁ ଚାଟତାଡତ  ମିାନ ୁଡକି ସ୍ୱା ତବଯା ୟ ଏ ଂ ଭାରତୀୟ ପକ୍ଷ ଦ୍ଵାରା ଉଠାଯାଉଥି ା ନଦିଷି୍ଟ 
ସମସୟା ୁଡକିର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ବହ । ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ ୟି ଚୀନ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଆ ଶୟକ ଅନୟ ବକୌଣସ ିଉପଯୁକ୍ତ ସହାୟତା 
ପ୍ରୋନ କର ିା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତା  ବେଇଥିବଲ। 

 



ପୂ ତ ଲୋଖ ଅଞ୍ଚଳର  ାସ୍ତ କି ସୀମାବରଖାବର ଥି ା ସମସ୍ତ   ିାେୀୟ ସ୍ଥାନରୁ ବସୈନୟ ଅପସାରଣ ସହ ଜଡତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପବର େୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ 
ମଧ୍ୟ ଆବଲାଚନା କରଥିିବଲ। ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣାଇଛନ୍ତବିଯ ଚଳତି  ଷତ ଆରମ୍ଭରୁ ଅପସାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ 
ବହାଇଥି ାବ ବଳ ଏହା ଅସମାପ୍ତ ରହଛି।ି ଏହ ିପ୍ରକ୍ରୟିା ଯଥାଶୀଘ୍ର ବଶଷ ବହ ା ଆ ଶୟକ ବ ାଲି ବସ  ରୁୁତ୍ୱାବରାପ କରଛିନ୍ତ।ି ସୀମା 

ଅଞ୍ଚଳବର ଶାନ୍ତ ିଏ ଂ ସ୍ଥରିତାର ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ତ ପନୁରୁଦ୍ଧାର ଦ୍ଵାରା ଦ୍ଵପିାକି୍ଷକ ସମ୍ପକତବର ଅଗ୍ର ତ ିବହାଇପାର ି। ଏହ ିପ୍ରସଙ୍ଗବର ଅଧିକ 
ଅଧିକାରୀସ୍ତରୀୟ ଆବଲାଚନା ଜାର ିରଖି ାକୁ େୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ ିବହାଇଥିବଲ। 

ନକିଟ ଭ ଷିୟତବର ଭାରତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାବର ଅନୁଷ୍ଠିତ ବହ ାକୁ ଯାଉଥି ା ବ୍ରକି୍ସ ଏ ଂ ଆରଆଇସ ିବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ ୈଠକ ଉପବର ଏକ 

ସଂକି୍ଷପ୍ତ ଆବଲାଚନା ସହତି ଏହ ିବ ାନ  ାର୍ତ୍ତାଳାପ ସମାପ୍ତ ବହାଇଥିଲା। ବବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ ୟି ଏହ ିକାଯତୟକ୍ରମବର ଅଂଶଗ୍ରହଣ 
କର ିାକୁ ପ୍ରତଶିତୃ ିବେଇଛନ୍ତ।ି 

ନୂଆେେିୀ 

ଏପି୍ରଲ 30, 0002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


