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ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନକି ାବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଏବଂ ଆକେ େଂକ ାଗୀ ରଣ ଉପକର ମିଳତି ଟାସ୍କ କ ାେସର ଦ୍ୱତିୀୟ 
କବୈଠ  
ଡକିେମବର 19, 2222 
 
ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନକି ାବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ (ଏଏନଆଇ) ଏବଂ ଇକଣ୍ଡାକନେଆିର ଆକେ ପ୍ରକେଶ ମଧ୍ୟକର େଂକ ାଗୀ ରଣର ବ ିାଶ ଉପକର 
ମିଳତି ଟାସ୍କ କ ାେସ (କେଟଏିଫ୍) ର ଦ୍ୱତିୀୟ ପ ସୟାୟ କବୈଠ  22 ଡକିେମବର 2222 କର କପାଟସ କବେୟାରକର ଅନୁଷ୍ଠିତ କ ାଇ ାଇଛ।ି 
ଏ  ିକବୈଠ କର କବୈକେଶ ି ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର  ୁଗମ େଚବି (େକି୍ଷଣ) ଶ୍ରୀ ବଶି୍ୱାେ ୋପ ାଲ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତନିଧିି େଳର କନତୃତ୍ୱ 
କନଇଥିବା କବକଳ ଇକଣ୍ଡାକନେଆିର ପ୍ରତନିଧିି େଳର କନତୃତ୍ୱ କନଇଥିକଲ ଇକଣ୍ଡାକନେଆିର କବୈକେଶ ି ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର େକି୍ଷଣ ଓ 
କ ନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏେଆି ବୟାପାର ବଭିାଗର ନକିଦସଶ  ମାନୟବର ଶ୍ରୀ ୋଟମିକ ା ଏଚ୍ ପ୍ରାକେକଟୟା। 
2. ଏ  ିକବୈଠ କର ପ୍ରତନିଧିି େଳର ମୁଖ୍ୟମାକନ 2219 କର ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରଥମ କେଟଏିଫ୍ କବୈଠ  ପରଠାରୁ ଏଏନଆଇ ଏବଂ ଆକେ 
ମଧ୍ୟକର େଂକ ାଗୀ ରଣର ବ ିାଶକର କ ାଇଥିବା ଅଗ୍ରଗତ ିଏବଂ ଉପେୁୁଥିବା େମେୟାଗୁଡ ିର େମୀକ୍ଷା  ରଥିିକଲ। ଏଏନଆଇ ଏବଂ 
ଆକେର ଅଥସକନୈତ ି େମ୍ଭାବନା ୁ ବ ିଶତି  ରବିା ପାଇଁ ଏ  ିେୁଇ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟକର ବାଣିେୟ, ପ ସୟଟନ ଏବଂ କଲା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକର 
କ ାଗାକ ାଗ ବୃଦ୍ଧ ି ରବିା, ଏବଂ ୋବଙ୍ଗ ଓ ଏ ାର ଆଖ୍ପାଖ୍ ଅଞ୍ଚଳକର ବନ୍ଦର େମବନ୍ଧୀୟ ଭିତ୍ତଭୂିମି ପାଇଁ ପ୍ର ଳ୍ପଗୁଡ ିର ସ୍ଥିତ ିବଷିୟକର 
ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଆକଲାଚନା  ରଥିିକଲ। 
3. ବାଣିେୟ ଓ ପୁଞି୍ଜ ବନିକି ାଗକର ବୃଦ୍ଧ ିଆଣିବା ୁ କେଟଏିଫ୍ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ବୟବୋୟି  େଂଘ ତଥା େମ୍ଭାବୟ ନକିବଶ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକର 
ଆକଲାଚନା ପାଇଁ େକୁ ାଗ ବଢାଇବା ୁ ରାେ ିକ ାଇଥିଲା। ମ ାମାରୀ ପକର ଆନ୍ତେସାତ ି ପ ସୟଟନକର ପନୁରୁଦ୍ଧାର ୁ େୃଷ୍ଟକିର ରଖି ଉଭୟ 
ପକ୍ଷ କନୌପ ସୟଟନ,  ୁଜ୍ ୋ ାେ ଭ୍ରମଣ ଏବଂ ଟୁର୍ ଅପକରଟରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକର ଚର୍ଚ୍ସା ୁ କପ୍ରାତ୍ସା ତି  ରବିା ୁ େ ମତ କ ାଇଥିକଲ। ଏ  ି
ଅଞ୍ଚଳର େମୃଦ୍ଧ ୋମଦିୁ୍ର  େମବଳ ୁ ଧ୍ୟାନକର ରଖି କେମାକନ ମତ୍ସୟଧରା ଅପକରଟରମାନଙ୍କ େକ୍ଷତା ବ ିାଶକର େ କ ାଗ  ରବିା ୁ ଏବଂ 
ପରସ୍ପରର ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଶଖିିବା ୁ ମଧ୍ୟ େ ମତ କ ାଇଥିକଲ। ଏଏନଆଇ ଏବଂ ଆକେ ମଧ୍ୟକର କଶୈକ୍ଷଣି  େ କ ାଗ ଓ ୋଂସ୍କତୃ ି 
େମ୍ପ ସ ୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ କେଟଏିଫ୍ ମଧ୍ୟ ଆକଲାଚନା  ରଥିିଲା। 
4. ଏଏନଆଇ ଏବଂ ଆକେ ମଧ୍ୟକର େଂକ ାଗୀ ରଣର ବ ିାଶ କ ଉଛ ିଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମ ାୋଗର ଅଞ୍ଚଳକର କନୌବାଣିେୟ େ କ ାଗ ୁ 
କନଇ େ ଭାଗୀ େୃଷ୍ଟକି ାଣର ଏ  ପ୍ରମଖୁ୍ ଅଂଶ  ା ା ଉପକର ମାନୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମାେୀ ଏବଂ ଇକଣ୍ଡାକନେଆିର 
ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିମାନୟବର ଶ୍ରୀ କୋକ ା ୱକିଡାକଡା ମଇ 2218 କର େ ମତ କ ାଇଥିକଲ। କେଟଏି ର ତୃତୀୟ ପ ସୟାୟ କବୈଠ  2223 କର 
ଆକେକର ଅନୁଷ୍ଠିତ କ ବ କବାଲି ଆଶା  ରା ାଉଛ।ି 
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