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ଭାରତ-କାରକିମ୍ ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବ ୈଠକ 

ବେବଟେମବର 24, 2022 

ଚତୁର୍ଥ ଭାରତ-କାରକିମ୍ ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବ ୈଠକ 23 ବେବଟେମବର 2022 ବର ନୁୁୟକଥବର ମିଳତି ଜାତେିଂଘ ୋଧାରଣ ଟରଷିେ 

ଅ େରବର ଅନୁଷ୍ଠିତ ବ ାଇଯାଇଛ।ି ଏ  ିବ ୈଠକବର ବ ୈବେଶକି  ୁାଟାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକେର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଏ ଂ ବ ଲିଜର ବ ୈବେଶକି 
 ୁାଟାର, ବ ୈବେଶକି  ାଣିଜୁ ଏ ଂ ଇମିବେେନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୁ ର ଇମନ କର୍ଥବନ େ -ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରଥିିବଲ। 

2. ଏ  ିବ ୈଠକ ବେବଟେମବର 2019 ବର ମିଳତି ଜାତେିଂଘ ୋଧାରଣ ଟରଷିେ ଅ େରବର କାରକିମ୍ ବେଶର ବନତାମାନଙ୍କ େ  

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବରନ୍ଦ୍ର ବମାେୀଙ୍କ ଐତ ିାେକି ବ ୈଠକ ଟବର ଅନୁଷ୍ଠିତ ବ ାଇଥିଲା। ଏହ ିବବ ୈଠକବର  ାର ାବଡାେ, ବଡାମନିକିା, 
 ା ାମାେ, ବେନାଡା, ଗାୟାନା, ଜାମାଇକା, ବେଣ୍ଟ କରି୍ସ ଏ ଂ ବନଭିେ, ବେଣ୍ଟ ଭିବନସଣ୍ଟ ଏ ଂ ବେନାଡାଇନସ, ତ୍ରନିେିାେ ଏ ଂ ବର୍ା ାବଗା, 

େୁରନିାମର ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀମାବନ ଅଂଶେ ଣ କରଥିିବଲ। 

3. ଏ  ିବ ୈଠକ େମୟବର ଭାରତ ଏ ଂ କାରକିମ୍ ବେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବର େ ବଯାଗର ଅେଗତକୁି ବନଇ ଉଭୟ ଟକ୍ଷ ଖେୁ ି ୁକ୍ତ 

କରଥିିବଲ। 2019 ବର କାରକିମର ବନତାମାନଙ୍କ େ  ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନବରନ୍ଦ୍ର ବମାେୀଙ୍କ ବ ୈଠକ େମୟବର କରାଯାଇଥି ା ବଘାଷଣାର 
କାଯଥୁକାରତିା ଉଟବର ମଧ୍ୟ ବେମାବନ େମୀକ୍ଷା କରଥିିବଲ। 

4. ରାଜବନୈତକି ଆୋନ ପ୍ରୋନକୁ ଗଭୀର କର ିା ଏ ଂ ମ ାମାରୀ ଟର ର୍ତ୍ଥୀ ଅର୍ଥବନୈତକି ଟନୁରୁଦ୍ଧାର ଟରବିପ୍ରକ୍ଷୀବର  ାଣିଜୁ ଓ ଟୁଞି୍ଜ 
 ନିବିଯାଗ ଏ ଂ େ ବଯାଗ  ୃଦ୍ଧ ିକର ିା ଉଟବର ଉଭୟ ଟକ୍ଷ ଆବଲାଚନା କରଥିିବଲ। କାରକିମ୍ ବେଶଗୁଡକିର ଆ ଶୁକତା ଅନୁଯାୟୀ 
ବର୍ଲର ବମଡ ତର୍ା  ବିଶଷ ତାଲିମ ଟାଠୁକ୍ରମ ଏ ଂ  ବିଶଷଜ୍ଞଙ୍କ ନବିୟାଜନ ମାଧ୍ୟମବର  କିାଶ େ ଭାଗୀତା ଓ େକ୍ଷତା  କିାଶ ଉଟବର 

ଉଭୟ ଟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆବଲାଚନା କରଥିିବଲ। 

5. ବକାଭିଡ19 ମ ାମାରୀ େମୟବର ଅତୁା ଶୁକୀୟ ଔଷଧ ଓ ର୍କିା ବଯାଗାଣ ଜରଆିବର ଭାରତ କରଥିି ା େ ାୟତାକୁ କାରକିମ୍ 
ବନତାମାବନ ପ୍ରଶଂୋ କରଥିିବଲ ଓ ଧନୁ ାେ ଜଣାଇଥିବଲ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୁ ଓ ଫାମଥାେୁୁର୍କିାଲସ, ଟାରମ୍ପାରକି ଔଷଧ, ଆଇର୍ ିଓ ଆଇର୍ଇିଏେ 

େକ୍ଷତା  ୃଦ୍ଧ,ି େଂସ୍କତୃ ିଏ ଂ କ୍ରୀଡା ଭଳ ିେ ବଯାଗର େମ୍ଭା ୁ ବକ୍ଷତ୍ର ଉଟବର ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ଟକ୍ଷ ଆବଲାଚନା କରଥିିବଲ। 

6. ଆନ୍ତଜଥାତକି ମଞ୍ଚବର ଚାଲିଥି ା େ ବଯାଗକୁ ବନଇ ଉଭୟ ଟକ୍ଷ େବନ୍ତାଷ  ୁକ୍ତ କରଥିିବଲ। ଖାଦ୍ୟ ଓ ଶକି୍ତ େରୁକ୍ଷା, ଜଳ ାୟୁ 
ଟର ିର୍ତ୍ଥନର ମକୁା ଲିା କର ିା,  ଟିଯଥୁୟ ଟରଚିାଳନା ଏ ଂ ସ୍ଥ୍ରିତା ଭଳ ିଆନ୍ତଜଥାତକି ପ୍ରେଙ୍ଗ ଉଟବର ବେମାବନ ମଳିତି ଭା ବର କାଯଥୁ 
କର ିାକୁ େ ମତ ବ ାଇଥିବଲ। 

 



7. ବେମାବନ  ୃ ତ ତର୍ା େକ୍ରିୟ ଭାରତୀୟ େମୁୋୟର ଭୂମକିା ଓ ଅ ୋନକୁ ଉବେଖ କରଥିିବଲ। ଭାରତୀୟ େମୁୋୟ ଭାରତ ଏ ଂ 
କାର ିଆିନ୍ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟବର  ନୁ୍ଧତାର ଏକ ଚରିସ୍ଥ୍ାୟୀ ଲିଙ୍୍କ ଭା ବର କାଯଥୁ କରଆିେଛୁନ୍ତ।ି ବଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବର ବଯାଗାବଯାଗ ଏ ଂ 
ୋଂସ୍କତୃକି େମ୍ପକଥକୁ ବଲାକଙୁ୍କ େେୃୁଢ କର ିା େଗିବର କାଯଥୁ କର ିାକୁ ବେମାବନ ରାଜ ିବ ାଇଥିବଲ। 

8. ଚତୁର୍ଥ ଭାରତ-କାରକିମ୍ ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବ ୈଠକ ଦ୍ୱଟିାକି୍ଷକ ତର୍ା ଆନ୍ତଜଥାତକି ଟରବିପ୍ରକ୍ଷୀବର ଉଭୟ ଟକ୍ଷ ମଧ୍ୟବର େମ୍ପକଥକୁ 
ଆ ୁର ିଗଭୀର କର ିା ଟାଇଁ ବେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ ିଦ୍ଧତାକୁ େଶଥାଇଛ।ି 

 

ନୁୁୟକଥ 

ବେବଟେମବର 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. 


