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ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୁାଣ୍ଡର ଉପପ୍ରଧାନ୍ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ୱନି୍ଷ୍ଟନ୍୍ 

ପିଟର୍ସଙ୍କ ର୍ହ ବ ୈବେଶକି  ୁାପର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ିପିାକି୍ଷକ ବ ୈଠକ 
ଫେବୃୟାରୀ 26, 2020 

 

ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୁାଣ୍ଡର ଉପ ପ୍ରଧାନ୍ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଫବୈଫେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାମହମି ଶ୍ରୀ ୱନି୍ଷ୍ଟନ୍୍ ପିଟର୍ସ, ବାଣଜିୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଡାଭିଡ୍ 

ପାକସର୍ ଓ ବୁବର୍ାୟ ପ୍ରତିନି୍ଧ ିମଣ୍ଡଳ ର୍ହ 2020 ଫେବୃୟାରୀ 25 ରୟ  28 ଭାରତ ଗସ୍ତଫର ଆର୍ୟଛନି୍ତ ।  

ଉପପ୍ରଧାନ୍ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଫବୈଫେଶକି ବୁାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ( ଇଏଏମ ୍) ଡକ୍ଟର. ଏର୍ ୍ଜୟ ଶଙ୍କର ଫେବୃୟାରୀ 26, 2020 ଫର 

ର୍ାକ୍ଷାତ କରିଥଫିଲ୍ ଏବଂ ଦି୍ପିାକି୍ଷକ ର୍ମ୍ବନ୍ଧର ସି୍ଥତି ର୍ମୀକ୍ଷା କରିଥଫିଲ୍ । ଏଥରି୍ହ ଫର୍ମାଫନ୍ ରାଜଫନ୍ୈତିକ, ଆଥକି ,

ପ୍ରତିରିକ୍ଷା ଏବଂ ର୍ୟରକ୍ଷା ବଢାଇବା ଏବଂ ଫଲ୍ାକମାନ୍ଙ୍କ ର୍ହ ର୍ମ୍ବନ୍ଧ ଘନି୍ଷ୍ଠ କରିବା ପାଇ ଁବିଭିନ୍ନ ଫର୍ାପାନ୍ ଉପଫର 

ଆଫଲ୍ାଚନ୍ା କରିଥଫିଲ୍ ।  

ଫବୈଠକ ପଫର ହାଇଦ୍ରାବାେ ହାଉର୍ ୍ଫର ଏକ କାର୍ଯସୁ କାରୀ ରାତ୍ର ଫଭାଜନ୍ ଆଫୟାଜିତ ଫହାଇଥଲି୍ା, ଫର୍ଯଉଥଁଫିର ବାଣଜିୁ 

ମନ୍ତ୍ରୀ ପିଟର ଫର୍ଯାଗ ଫେଇଥଫିଲ୍, ରି୍ଯଏ 26 ଫେବୃୟାରୀ 2020ଫର ମାନ୍ନ୍ୀୟ ବାଣଜିୁ ଏବଂ ଉଫେୁାଗ  ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିୟୟ ଷ 

ଫଗାୟଲ୍୍ ଙ୍କ ର୍ହ ର୍ାକ୍ଷାତ କରିଥଫିଲ୍ । ମନ୍ତ୍ରୀ ପାକସର ମଧ୍ୟ ଫେବୃଆରୀ 26. 2020ଫର ମାନ୍ୁବର ଅଥସମନ୍ତ୍ରୀ ର୍ୟଶ୍ରୀ ନି୍ମସଳା 

ର୍ୀତାରମଣଙ୍କୟ ଫଭଟିଥଫିଲ୍ ।  

ଉପ ପ୍ରଧାନ୍ମନ୍ତ୍ରୀ ପିଟର୍ସ 27 ଫେବୃୟାରୀ 2020ଫର ମାନ୍ନ୍ୀୟ ପରିଫବଶ, ବନ୍ ଏବଂ ଜଳବାୟୟ  ପରିର୍ତ୍ସନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ 

ଜାୱଫ଼େକରଙ୍କ ର୍ହ ର୍ାକ୍ଷାତ କରିଫବ  । ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୁାଣ୍ଡ ପ୍ରତିନି୍ଧ ିମଣ୍ଡଳ ମୟମ୍ବାଇ ପରିେଶସନ୍ କରିଫବ ଏବଂ ଭାରତୀୟ 

ଉଫେୁାଗ ଗୟ଼ିେକ ର୍ହ ବାର୍ତ୍ସାଳପ କରିଫବ ।  

ଭାରତ ପରିେଶସନ୍ ପବୂସରୟ  ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୁାଣ୍ଡ ଉପ ପ୍ରଧାନ୍ମନ୍ତ୍ରୀ ନୂ୍ଆ ଷ୍ଟରାଫଟଜୀ ଫପପର୍ "ଇଣି୍ଡଆ 2025- ଇନ୍ଫଭଷି୍ଟଂ ଇନ୍୍ େ 

ରିଫଲ୍ର୍ନ୍ରି୍ପ”୍ ଜାରି କରିଥଫିଲ୍, ର୍ଯାହା ଫହଉଛି ଏନ୍୍ ଫଜଡ୍ ଇଙ୍୍କ. ଇଣି୍ଡଆ ଷ୍ଟରାଫଟଜୀ 2011ର ବିସ୍ତାର ସ୍ରୂିପ । ଇଏଏମ ୍

ଉଫେଖ କଫର ଫର୍ଯ, ଏହ ିକାଗଜପତ୍ରଫର ପାରସ୍ପରିକ ର୍ହମତ ିଭିରି୍ତ୍ଫର ଦି୍ପିାକି୍ଷକ ର୍ମ୍ବନ୍ଧକୟ ର୍ୟେୃଢ କରିବାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା 

ପ୍ରତିେଳନ୍ ଫହାଇଛି । ଇଫଣ୍ଡା – ପାରି୍େିକ୍ ଓର୍ନ୍୍ ଇନି୍ରି୍ଏଟିଭ୍ (ଆଇପିଓଆଇ) ଏବଂ ଫର୍ୌର ଶକି୍ତ ଓ ଜଳବାୟୟ  

କାର୍ଯସୁ କ୍ରମଫର ର୍ହଫର୍ଯାଗର ହାତ ବଢାଇ ଅନ୍ତଃରାଷ୍ଟରୀୟ ଫର୍ୌର ର୍ଂଗଠନ୍ ( ଆଇ ଏର୍ ୍ ଏ) ର ର୍ମଥସନ୍ କରିଥବିାରୟ  

ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୁାଣ୍ଡକୟ ଧନ୍ୁବାେ ଜଣାଇଛି ।   

 

 

  



ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଭାରତ – ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାର୍ାଗର ଫକ୍ଷତ୍ରଫର ନି୍ଜର ର୍ମ୍ବନ୍ଧୀୟ େୃଷି୍ଟଫକାଣ ଉପଫର ବିଚାର ର ଆୋନ୍ ପ୍ରୋନ୍ 

କରିଛନି୍ତ ; ପବୂସ ଏରି୍ଆ ର୍ମି୍ଳିନ୍ୀ ଓ ପ୍ରାର୍ଙି୍ଗକ ଫୋରମ ୍ଫର ଏକାଠି କାର୍ଯସୁ  କରିବା ପାଇ ଁର୍ହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନି୍ତ । 

ଫର୍ମାଫନ୍ ଉଭୟ ପାର୍ଶସଫିର ଶାନି୍ତ ଏବଂ ସି୍ଥରତା ବଜାୟ ରଖବିା ପାଇ ଁୟୟ ଏନ୍୍ ରି୍ ଏଲ୍୍ ଓଏର୍ ୍ର୍ହ ର୍ାବସଫଭୌମୁତା, ଫକ୍ଷତ୍ରୀୟ 

ଅଖଣ୍ଡତା ଏବଂ ଅନ୍ତଃରାଷ୍ଟରୀୟ ଆଇନ୍ର ର୍ମ୍ନାନ୍ ଉପଫର ଗୟରୟ ର୍ତ୍ବ ଫେଇଥଫିଲ୍ । ଫର୍ମାଫନ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ସି୍ଥର ବୁବର୍ାୟ 

ବାତାବରଣ ଆବଶୁକ ଫବାଲି୍ ର୍ହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥଫିଲ୍ ଏବଂ ଗଠନ୍ମଳୂକ ଭାଫବ ଡବ୍ଲ୍ୟ  ଟିଓଫର ନି୍ଫୟାଜିତ ଫହବାକୟ 

ରାଜ ି ଫହାଇଥଫିଲ୍  । ମିଳିତ ଜାତିର୍ଂଘ ର୍ୟରକ୍ଷା ପରିଷେଫର ସ୍ଥାୟୀ ର୍େର୍ୁତା ପାଇ ଁନ୍ୟୁଜିଲ୍ୁାଣ୍ଡ ଭାରତକୟ ର୍ମଥସନ୍ 

ପ୍ରୋନ୍ କରିଥଲି୍ା ।  

ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୁାଣ୍ଡଫର ବଢୟଥବିା ଭାରତୀୟ ପ୍ରବାର୍ୀ ଏବଂ ଛାତ୍ର େୟଇ ଫେଶ ମଧ୍ୟଫର ଏକ ମଜବୟତ ର୍ଂପକସ ଗଢି ରଖୟଛି, ର୍ଯାହା 

ଦ୍ାିରା େୟଇ ଫେଶ ମଧ୍ୟଫର ଘନି୍ଷ୍ଟ ଭାଗିୋରୀ ଫନ୍ଇ ର୍କରାତ୍ମକ ଫର୍ଯାଗୋନ୍ ଫେଖବିାକୟ ମିଳୟଛି ।  

ନୂ୍ଆେଲି୍ଲୀ 

ବେ ୃୟାରୀ 26, 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 
 


