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ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ମୀନକାଶୀ ବେଖୀଙ୍କ ସବ୍ଆି ଗସ୍ତ (10-13 ଅବକଟାବ୍ର 2021) 

ଅବକଟାବ୍ର 14, 2021 

ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର ଏବ୍ଂ ସଂସ୍କତୃ ିରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ମୀନକାଶୀ ବେଖୀ 11-12 ଅବକଟାବ୍ର 2021 ବର ବବ୍େବେଡବର ଆବ ାଜତି 
ବଗାଷ୍ଠୀ ନରିବପକ୍ଷ ଆବଦାଳନ ବ୍ା ନାମ ର 60 ତମ ବ୍ାର୍ଷକିୀ ପାଳନ ଅବ୍ସରବର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀ  ସ୍ମାରକୀ ସଭାବର ବ ାଗବେବ୍ା ପାଇଁ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର େୂତ ଭାବବ୍ ଭାରତୀ  ପ୍ରତନିଧିୀ େଳର ବନତୃତ୍ୱ ବନଇଥିବେ। 

2. ଏହ ିସଭାର ସାଧାରଣ ଅଧିବବ୍ଶନକୁ ସବମବାଧିତ କର ିରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ଶି୍ୱବର ନାମର ପ୍ରାସଙି୍ଗକତା ଏବ୍ଂ ପ୍ରଭାବ୍କୁ ସନୁଶିି୍ଚତ କରବି୍ାକୁ ନାମ 

ସେସୟମାନଙୁ୍କ ଆହବାନ ବେଇଥିବେ। ଜଳବ୍ା ୁ ପରବି୍ର୍ତ୍ତନ, ଆତଙ୍କବ୍ାେ ଏବ୍ଂ ବକାଭିଡ19 ମହାମାରୀର ମକୁାବ୍େିା ଭଳ ିମଳୂ ସମସାମ ିକ 

ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପବର ଧ୍ୟାନ ବକନ୍ଦ୍ରତି କରବି୍ା ପାଇଁ  ନାମର ଆବ୍ଶୟକତାକୁ ବସ ଉବେଖ କରଥିିବେ। ଏହ ିପରବିପ୍ରକ୍ଷୀବର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ 93ଟ ି
ବେଶକୁ 70 ମିେି ନରୁ ଅଧିକ ବଡାଜ ଟକିା ବ ାଗାଣ ମାଧ୍ୟମବର ଭାରତର ଅବ୍ୋନକୁ ଉବେଖ କରଥିିବେ,  ାହା ବ୍ଶି୍ୱର େକି୍ଷଣ ବକ୍ଷତ୍ରର 

ଆବ୍ଶୟକତାକୁ ପରୂଣ କରବି୍ା ପାଇଁ ଜାର ିରହଥିିବ୍ା ଭାରତର ପ୍ରତବି୍ଦ୍ଧତାକୁ େଶତାଇଥାଏ। 

3. ଏହ ିଉଚ୍ଚସ୍ତରୀ  ନାମ ସଭା ଅବ୍ସରବର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଉଗାଣ୍ଡାର ବବ୍ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ବଜବନରାେ ବଜବଜ ଓବଡାବଙ୍ଗାଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ 
ବବ୍ୈଠକ କରଥିିବେ ଏବ୍ଂ 2023 ରୁ ଆରମ୍ଭ ବହଉଥିବ୍ା ଉଗାଣ୍ଡାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାବର ନାମକୁ ଆହୁର ିମଜବୁ୍ତ ତଥା ପୁନଜତୀବ୍ତି କରବି୍ାର ଉପା  
ଉପବର ଆବୋଚନା କରଥିିବେ। 

4. ଏହ ିଗସ୍ତ ସମ ବର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସବ୍ଆିର ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିମାନୟବ୍ର ଆବେକ୍ସଜାଣ୍ଡାର୍ ଭୁୟକକି୍ ଏବ୍ଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟବ୍ର ଆନା ବ୍ରନାବ୍କିଙୁ୍କ 
ବଭଟଥିିବେ। ଉପ-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କୃର୍ଷ,ି ଜଙ୍ଗେ ଓ ଜଳ ପରଚିାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟବ୍ର ଶ୍ରୀ ବ୍ରାନସିଲାଭ ବନଡବିମାଭିକ, ଉପ-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ତଥା ପ୍ରତରିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟବ୍ର ଶ୍ରୀ ବନବବ୍ାଜା ଷ୍ଟଫିାବନାଭିକ, ଉପ-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସଂସ୍କତୃ ିଓ ସଚୂନା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟବ୍ର ଶ୍ରୀମତୀ ମାଜା 
ବଗାଜବକାଭିକ, ବ୍ାଣିଜୟ, ପ ତୟଟନ ଏବ୍ଂ ବଟେି ବ ାଗାବ ାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟବ୍ର ଶ୍ରୀମତୀ ତତଜାନା ମାଟକି ଏବ୍ଂ ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର 
ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟବ୍ର ଶ୍ରୀ ନବିକାୋ ବସୋବକାଭିକଙ୍କ ସହ ପଥୃକ ବବ୍ୈଠକବର ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସମ୍ପକତର ବ୍ଭିିନ୍ନ େଗି ଉପବର ବସ ବ୍ସୃି୍ତତ ଆବୋଚନା 
କରଥିିବେ। ଏହ ିଆବୋଚନା ସମ ବର ଉଭ  ପକ୍ଷ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସମ୍ପକତକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ କରବି୍ାକୁ ବସମାନଙ୍କର ପାରସ୍ପରକି ଇଚ୍ଛାକୁ 

ବୋହରାଇଥିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହ ିଗସ୍ତ ସମ ବର ଭାରତ ଏବ୍ଂ ସବ୍ଆି ମଧ୍ୟବର ଏକ ସାଂସ୍କତୃକି ବ୍ନିମି  କା ତୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାକ୍ଷରତି 
ବହାଇଥିୋ। 

5. ସବ୍ଆିର ଫାଷ୍ଟତ ବେଡ ିମାନୟବ୍ର ଶ୍ରୀମତୀ ତମାରା ଭୁକକି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ସବ୍ଆିର ବ ାଗ ଶକି୍ଷକ ଏବ୍ଂ ଅଭୟାସକାରୀଙ୍କ ସହତି ଏକ ବ ାଗ 

ମାଷ୍ଟର କଲାସବର ବ ାଗ ବେଇଥିବେ। 

 



6. ବବ୍େବେଡ ବ୍ଶି୍ୱବ୍େିୟାଳ ର ଆଇନ ବ୍ଭିାଗବର ଶକି୍ଷକଗଣ ଏବ୍ଂ ଛାତ୍ରମାନଙୁ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସବମବାଧିତ କରଥିିବେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବଭାଜନ 

ବବ୍ୈଠକବର ଏକ ଇବଣ୍ଡାବୋଜଷି୍ଟ ଏବ୍ଂ ଇବଣ୍ଡାଫାଇେ ବଗାଷ୍ଠୀ ସହତି ବସ ମଧ୍ୟ ବ୍ାର୍ତ୍ତାଳାପ କରଥିବେ। 

7. ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଐତହିାସକି ସାଂସ୍କତୃକି ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାଟକିା ଶ୍ରପ୍ସ୍କା ପରେିଶତନ କରଥିିବେ ବ ଉଁଠାବର ତାଙୁ୍କ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀ  

େନ୍ଥଗୁଡକିର ସବ୍ଆି ଅନୁବ୍ାେ ଉପହାର େଆି ାଇଥିୋ। 

8. ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏବ୍ଂ ଗୁରୁବେବ୍ ରବ୍ୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାବଗାରଙ୍କ ସମ୍ମାନାବଥତ ସ୍ଥାପିତ ପ୍ରତମିୂର୍ତ୍ଗିୁଡକିବର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳ ିଅପତଣ କରଥିିବେ। 

9. ଏହ ିଗସ୍ତ ଭାରତ ଏବ୍ଂ ସବ୍ଆି ମଧ୍ୟବର ଥିବ୍ା ଘନଷି୍ଠ ଏବ୍ଂ ନବି୍ଡି ସମ୍ପକତକୁ ଅଧିକ ଗତ ିପ୍ରୋନ କରଛି।ି େୁଇ ବେଶ ମଧ୍ୟବର 
ଭାଗିୋରୀତାର ବ୍ସି୍ତାର ଏବ୍ଂ ବ୍ବି୍ଧିକରଣ ଉପବର ଉଭ  ପକ୍ଷ ସହମତ ବହାଇଥିବେ। 

ନୂଆେେିୀ 

ଅବକଟାବ୍ର 14, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


