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ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବ୍ଂ ବରାଏସଆିର ରାଜବ ୈତକି ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ର ସଚବି୍ ଶ୍ରୀ ଫ୍ରାବ ା 
ମୟାଟୁସକିଙ୍କ ମଧ୍ୟବର ଭଚଚୁ ଆଲ୍ ବବ୍ୈଠକ 

ଡବିସମବର 24, 2020 

ମା ୟବ୍ର ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଭି ମରୁଲୀଧର   ଜି ବରାଏସଆି ପ୍ରତପିକ୍ଷ ବବ୍ୈବେଶକି ଓ ୟୁବରାପୀୟ ବ୍ୟାପାର 
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ରାଜବ ୈତକି ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ର ସଚବି୍ ଶ୍ରୀ ଫ୍ରାବ ା ମୟାଟୁସକିଙ୍କ ସହତି 22 ଡବିସମବର 2020 ବର ଏକ ଭଚଚୁ ଆଲ୍ ବବ୍ୈଠକ 
କରଥିିବଲ। 2021 ବର ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସହବ ାଗକୁ ବ ଇ ବ୍ସୃି୍ତତ କା ଚୟସଚୂୀ ଏହ ିବବ୍ୈଠକବର ସ୍ଥରି କରା ାଇଥିଲା  ାହାକ ି2022 ବର େୁଇ 

ବେଶ ମଧ୍ୟବର କୂଟବ ୈତକି ସମ୍ପକଚ ପ୍ରତଷି୍ଠା ବହବ୍ାର ତ ି ିେଶନ୍ଧ ିପୂର୍ତ୍ତ ିପାଳ  ପାଇଁ ତତ୍ତ୍ୱ ବ ାଗାଇବ୍। 

2. ବରାଏସଆିର ରାଷ୍ଟ୍ର ସଚବି୍ ଏବ୍ଂ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥୟବସବ୍ା ବକ୍ଷତ୍ରବର ସହବ ାଗ ପାଇଁ ବ୍ବିଶଷକର ିବକାଭିଡ-19 ମହାମାରୀ 
ଏବ୍ଂ ଆଗାମୀ େ ିବର ବ୍ଶି୍ୱ ସମ୍ମଖୁୀ  ବହବ୍ାକୁ ଥିବ୍ା ଆହବା  ପରବିପ୍ରକ୍ଷୀବର ମତ ବ୍ ିମିୟ କରଥିିବଲ। ଔଷଧ ଉବେୟାଗ ଏବ୍ଂ 
ସ୍ୱାସ୍ଥୟବସବ୍ା ସମବନ୍ଧୀୟ ଅ ୁସନ୍ଧା  ଏବ୍ଂ ବ୍କିାଶ ବକ୍ଷତ୍ରବର ଉଭୟ ବେଶ ମଧ୍ୟବର ଥିବ୍ା ଉର୍ତ୍ତମ ସହବ ାଗକୁ େୃଷ୍ଟବିର ରଖି ମନ୍ତ୍ରୀମାବ  
ପରସ୍ପର ହତିବର ଏହ ିବକ୍ଷତ୍ରବର ସହବ ାଗକୁ ଆହୁର ିବୃ୍ଦ୍ଧ ିକରବି୍ା ଉପବର ଆବଲାଚ ା କରଥିିବଲ। 

3. ଡଜିଟିାଲ ପ୍ର ୁକି୍ତବ୍େିୟାର ଗରୁୁତ୍ୱ ବହଉଛ ି ସହବ ାଗର ଅ ୟ ଏକ ବକ୍ଷତ୍ର  ାହା ଏହ ି ମହାମାରୀ  ଜରକୁ ଆଣିଛ।ି ଏହ ି ବ୍ଷିୟବର 
ବରାଏସଆିର ରାଷ୍ଟ୍ର ସଚବି୍ ଏବ୍ଂ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କବପଚାବରଟ ଭାଗିୋରୀ, ଷ୍ଟାଟଚଅପ ବ ାଗୋ , ସାଇବ୍ର ବକ୍ଷତ୍ରବର ଗବବ୍ଷଣା ଓ 
ବ୍କିାଶ, ପ୍ରତଭିା ଓ କୁଶଳୀ ମା ବ୍ ସମବଳ ବକ୍ଷତ୍ରବର ସହବ ାଗ, ସାଇବ୍ର ସରୁକ୍ଷା ଓ ସାଇବ୍ର ଭିର୍ତ୍ତଭୂିମି ଉପବର ଗରୁୁତ୍ୱ ବେଇ େୁଇ ବେଶ 

ମଧ୍ୟବର ବ୍ହୁ ସ୍ତରୀୟ ଡଜିଟିାଲ ଭାଗିୋରୀ ବ୍କିାଶର ଆବ୍ଶୟକତା ଉପବର ଆବଲାଚ ା କରଥିିବଲ। େୁଇ ବେଶର ଷ୍ଟାଟଚଅପ ବ ାଗୋ  
ବକ୍ଷତ୍ରବର ଡବିସମବର 2020 ବର ଆବୟାଜତି ବହାଇଥିବ୍ା ପ୍ରାରମି୍ଭକ କା ଚୟରମକୁ ବସମାବ  ସ୍ୱାଗତ କରଥିିବଲ। 

4. େୃଢ ସାଂସ୍କତୃକି ସହବ ାଗକୁ ସ୍ୱୀକୃତ ିବେଇ ଉଭୟ ପକ୍ଷ 2021-2022 ମସହିାବର କୂଟବ ୈତକି ସମ୍ପକଚ ସ୍ଥାପ  ବହବ୍ାର 30 ବ୍ଷଚ ପୂର୍ତ୍ତ ି
ବହବ୍ା ପରବିପ୍ରକ୍ଷୀବର ସାଂସ୍କତୃକି ବକ୍ଷତ୍ରବର ସହବ ାଗକୁ ଅଧିକ େୃଢୀଭୁତ କରବି୍ାର ଗରୁୁତ୍ୱକୁ େଶଚାଇଥିବଲ। ଏହ ି ପରବିପ୍ରକ୍ଷୀବର 
ବରାଏସଆିର ରାଷ୍ଟ୍ର ସଚବି୍ ଏବ୍ଂ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସାଂସ୍କତୃକି େଳଗଡୁକିର ଆୋ  ପ୍ରୋ , ଚତି୍ରକଳା ଓ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବକ୍ଷତ୍ରବର ସହବ ାଗ 
କରବି୍ା ଏବ୍ଂ ବରାଏସଆି ବ୍ଶି୍ୱବ୍େିୟାଳୟବର ଆଇସସିଆିର ବ୍ା ଭାରତୀୟ ସାଂସ୍କତୃକି ସମ୍ପକଚ ପରଷିେ ପ୍ରାବୟାଜତି ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀ  ବଚୟାର 
ପ୍ରତଷି୍ଠା ସମ୍ଭାବ୍ ା ଉପବର ଆବଲାଚ ା କରଥିିବଲ। 

5. ବ୍ଜି୍ଞା , ପ୍ର ୁକି୍ତବ୍େିୟା ଏବ୍ଂ  ବ୍ସୃଜ  ବକ୍ଷତ୍ରବର େୁଇ ପକ୍ଷ ମିଳତି ଭାବବ୍ ଗବବ୍ଷଣା, ସୃଷ୍ଟ ିଏବ୍ଂ ବ୍କିାଶ କରବି୍ା  ମିବେ ବ ାଗ ବେବ୍ା 
ପାଇଁ େୁଇ ବେଶର  ୁବ୍କମା ଙୁ୍କ ସୁବ ାଗ ପ୍ରୋ  କରବି୍ାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଉବେଖ କରଥିିବଲ। ଜାବେବ୍ ବ୍ଶି୍ୱବ୍େିୟାଳୟ, ରୁଡର ବ୍ବସ୍କାଭିକ୍ 



ଇ ଷି୍ଟଚୁୟଟ ଏବ୍ଂ ବମଡବିଟରା ଆି  ଇ ଷି୍ଟଚୁୟଟ ଫର୍ ଲାଇଫ୍ ସାଇ ସ ସହତି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବ୍ାବୟାବଟବକନାବଲାଜ ି ବ୍ଭିାଗକୁ 
ସଂବ ାଗ କରବି୍ାର ପେବକ୍ଷପକୁ ବସମାବ  ପ୍ରଶଂସା କରଥିିବଲ। 

6. ପ ଚୟଟ  ଉଭୟ ବ୍ୟବ୍ସାୟରୁ ବ୍ୟବ୍ସାୟ (ବ୍2ିବ୍)ି ଏବ୍ଂ ପିୟର ଟୁ ପିୟର (ପି2ପି) ବ ାଗୋ ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଚ ଅଂଶ ବହାଇଥିବ୍ାରୁ 

ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପ ଚୟଟ  ବପ୍ରାତ୍ସାହ  କା ଚୟକଳାପର ଆବ୍ଶୟକତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରଥିିବଲ  ାହା ମହାମାରୀ ବ ାଗ ୁବ ାର ପ୍ରଭାବ୍ତି ବହାଇଛ।ି 
ପରସ୍ପରର ପ ଚୟଟ  ସ୍ଥଳୀ ବ୍ଷିୟବର ସବଚତ ତା ବ୍ଢାଇବ୍ା ପାଇଁ ଚଳଚ୍ଚତି୍ର ଉବେୟାଗକୁ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବ୍ବର ଉପବ ାଗ କରବି୍ା 

ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଚ ବବ୍ାଲି ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଉବେଖ କରଥିିବଲ। 

7. ଭାରତବର ଭିର୍ତ୍ତଭୂିମି ପ୍ରକଳ୍ପବର ବରାଏସଆି କମ୍ପା ୀଗୁଡକି ପାଇଁ ସୁବ ାଗକୁ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଉବେଖ କରଥିିବଲ। ଏହ ି
ପରବିପ୍ରକ୍ଷୀବର ବରଳବ୍ାଇ, ଜାହାଜ  ମିଚାଣ, ପରବିବ୍ଶ ଅ ୁକୂଳ ପ୍ର ୁକି୍ତବ୍େିୟା, କୃଷ,ି ଖାେୟ ପ୍ରରିୟାକରଣ ଏବ୍ଂ ମତ୍ସୟଚାଷ ବକ୍ଷତ୍ରବର 
ସୁବ ାଗ ଉପବର ବଜାର େଆି ାଇଥିଲା। 

8. ବରାଏସଆିର ରାଷ୍ଟ୍ରସଚବି୍ ଏବ୍ଂ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତ-ପ୍ରଶାେ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳବର ବହାଇଥିବ୍ା ପରବି୍ର୍ତ୍ତଚ  ବ୍ଷିୟବର ମତ 
ବ୍ ିମିୟ କରଥିିବଲ। ଏକ ବଖାଲା, ମୁକ୍ତ ଏବ୍ଂ ସ୍ଥରି ଭାରତ-ପ୍ରଶାେ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବସମାବ   ଜିର ପ୍ରତବି୍ଦ୍ଧତାକୁ 

ବୋହରାଇଥିବଲ। ବ୍ଶି୍ୱ ଶାେ ି ଓ ସମୃଦ୍ଧ ିଉପବର ସଧିାସଳଖ ପ୍ରଭାବ୍ ପକାଇବ୍ା ସହତି ଏହ ିଅଞ୍ଚଳବର ବ୍ଶି୍ୱ ଜ ସଂଖୟାର 64 ପ୍ରତଶିତ 

ବଲାକ ବ୍ସବ୍ାସ କରେ।ି ବ ାଗାଣ ଶଙୃ୍ଖଳା ବ ଟୱାକଚ ସଂରକ୍ଷଣ ଉପବର ଧ୍ୟା  ବେଇ ଭାରତ-ପ୍ରଶାେ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ 
ୟୁବରାପୀୟ ସଂ  ରଣ ୀତ ିପ୍ରସୁ୍ତତ କରବି୍ାବର ବରାଏସଆିର ସରୟି ଅଂଶେହଣକୁ ଭାରତ ସ୍ୱାଗତ କରଛି।ି 

9. ଜା ୁଆରୀ 2021 ରୁ ଭାରତର େୁଇ ବ୍ଷଚର ଅସ୍ଥାୟୀ ସେସୟତା ଏବ୍ଂ ୟୁବରାପୀୟ ସଂ ବର ବରାଏସଆିର େୃଢ ସରିୟ ଭୂମିକା ଜଳବ୍ାୟୁ 
ପରବି୍ର୍ତ୍ତଚ , ଆତଙ୍କବ୍ାେର ମକୁାବ୍ଲିା, ବ୍ଶି୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥୟବସବ୍ା ସମସୟା ଏବ୍ଂ ସାଇବ୍ର ବସ୍ପସ, ବ ୌବ୍ାଣିଜୟ ବକ୍ଷତ୍ର ଏବ୍ଂ ମହାକାଶ ଉପବର 
ବ୍ହୁପକ୍ଷୀୟ  ୟିମ ଭଳ ିଗରୁୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଚ ଅେଜଚାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗବର ସାଧାରଣ ତଥା ସମି୍ମଳତି ଲକ୍ଷୟ ଅ ୁସରଣ କରବି୍ା ପାଇଁ ପାରସ୍ପରକି ସହବ ାଗ 

 ମିବେ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଚ ମଞ୍ଚ ଭାବ୍ବର ସ୍ୱୀକୃତ ିପାଇଥିଲା। 

 ୂଆେେିୀ 

ଡବିସମବର 24, 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. 


