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21 ତମ ଭାରତ–ଋଷ ବାଷକି ଶଖିର ସମି୍ମଳନୀ 

ଡସିସମବର 06, 2021 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀଙ୍କ ସହ 21 ତମ ଭାରତ-ଋଷ ବାଷକି ଶଖିର ସମି୍ମଳନୀସର ସ ାଗସଦବା ପାଇଁ ରୁଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିମାନୟବର 
ଶ୍ରୀ ଭଲାଦମିରି ପୁଟନି 06 ଡସିସମବର 2021 ସର ନୂଆଦଲି୍ଲୀ ଗସ୍ତସର ଆସଛିନ୍ତ।ି 

2. ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିପୁଟନିଙ୍କ ସହତି ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତନିଧିି ଦଳ ଆସଛିନ୍ତ।ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମାଦୀ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିପୁଟନିଙ୍କ ମଧ୍ୟସର ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ 
ଆସ ାଚନା ଏକ ଉଷମ ଓ ସସୌହାର୍ଦ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଦ ବାତାବରଣସର ଅନୁଷ୍ଠିତ ସହାଇଥି ା। ସକାଭିଡ ମହାମାରୀ ସସେ ଉଭୟ ସଦଶ ମଧ୍ୟସର ‘ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 
ତଥା ବସିଶଷ ରଣନୀତକି ଭାଗିଦାରୀ’ ର ନରିନ୍ତର ପ୍ରଗତ ିଉପସର ଦୁଇ ସନତା ସସନ୍ତାଷ ବୟକ୍ତ କରଥିିସ । ଉଭୟ ସଦଶର ସବୈସଦଶକି ଓ 
ପ୍ରତରିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର 2+2 ଆସ ାଚନାର ପ୍ରଥମ ସବୈଠକ ଏବଂ 6 ଡସିସମବର 2021 ସର ନୂଆଦଲି୍ଲୀସର ସାମରକି ଓ ସାମରକି-

ସବୈଷୟିକ ସହସ ାଗ ଉପସର ଆନ୍ତଃ-ସରକାରୀ ଆସୟାଗର ସବୈଠକକୁ ସସମାସନ ସ୍ୱାଗତ କରଥିିସ । 

3. ଉଭୟ ସନତା ଅଧିକ ଅଥଦସନୈତକି ସହସ ାଗର ଆବଶୟକତା ଉପସର ସ ାର ସଦଇଥିସ  ଏବଂ ଏହ ିପରସିପ୍ରକ୍ଷୀସର ଦୀର୍ଦକାଳୀନ 

ପୂବଦାନୁମାନସ ାଗୟ ତଥା ସ୍ଥାୟୀ ଅଥଦସନୈତକି ସହସ ାଗ ପାଇଁ ଅଭିବୃଦ୍ଧରି ନୂତନ ଡ୍ରାଇଭର ଉପସର ଗରୁୁତ୍ୱାସରାପ କରଥିିସ । ପାରସ୍ପରକି 
ପୁଞି୍ଜ ବନିସି ାଗର ସଫଳତାର କାହାଣୀକୁ ସସମାସନ ପ୍ରଶଂସା କରଥିିସ  ଏବଂ ପରସ୍ପର ସଦଶସର ଅଧିକ ପଞିୁ୍ଜ ବନିସି ାଗ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ 

ପ୍ରକାଶ କରଥିିସ । ଆନ୍ତ ଦାତକି ଉତ୍ତର-ଦକି୍ଷଣ ପରବିହନ କରଡିର (ଆଇଏନଏସଟସି)ି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବତି ସଚନ୍ନାଇ-ଭଲାଡସିଭାସଟାକ ପୂବଦାଞ୍ଚଳ 

ସାମଦିୁ୍ରକ କରଡିର ମାଧ୍ୟମସର ସଂସ ାଗୀକରଣର ଭୂମକିା ଉପସର ଆସ ାଚନା କରା ାଇଥି ା। ଦୁଇ ସନତା ଋଷର ବଭିିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବସିଶଷ 
କର ିଋଷର ସଦୂୁର-ପୂବଦ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଭାରତର ରା ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟସର ଅଧିକ ଆନ୍ତଃ-ଆଞ୍ଚଳକି ସହସ ାଗ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରଥିିସ । 
 ରୁରୀ ସମୟସର ଉଭୟ ସଦଶ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରଦାନ କରଥିିବା ମାନବକି ସହାୟତା ସସମତ ସକାଭିଡ ମହାମାରୀ ବସିରାଧସର  ସେଇସର 
ଚା ିଥିବା ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସହସ ାଗକୁ ସସମାସନ ପ୍ରଶଂସା କରଥିିସ । 

4. ଦୁଇ ସନତା ଆଞ୍ଚଳକି ତଥା ଆନ୍ତ ଦାତକି ପ୍ରସଙ୍ଗ, ମହାମାରୀ ପରବତ୍ତଦୀ ବଶି୍ୱ ଅଥଦସନୈତକି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ଆଫଗାନସି୍ତାନର ପରସିି୍ଥତ ି
ଉପସର ଆସ ାଚନା କରଥିିସ । ସସମାସନ ସହମତ ସହାଇଥିସ  ସ  ଆଫଗାନସି୍ତାନ ଉପସର ଉଭୟ ସଦଶର ସମାନ ଦୃଟିସକାଣ ଓ 
ଚନି୍ତାଧାରା ରହଛି ିଏବଂ ଆଫଗାନସି୍ତାନ ଉପସର ବଚିାର ବମିଷଦ ଓ ସହସ ାଗ ପାଇଁ  ାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମଶଦଦାତା ସ୍ତରସର ପ୍ରସୁ୍ତତ 

ସହାଇଥିବା ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସରାଡମୟାପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରଥିିସ । ସସମାସନ ଉସଲ୍ଲଖ କରଥିିସ  ସ  ଆନ୍ତ ଦାତକି ପ୍ରସଙ୍ଗସର ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସମାନ 
ମତ ରଖିଛନ୍ତ ିଏବଂ ମଳିତି  ାତସିଂର୍ ସରୁକ୍ଷା ପରଷିଦ ସସମତ ବହୁପକ୍ଷୀୟ ମଞ୍ଚସର ସହସ ାଗକୁ ଆହୁର ିମ ବୁତ କରବିାକୁ ସହମତ 

ସହାଇଥିସ ।  ାତସିଂର୍ ସରୁକ୍ଷା ପରଷିଦର ଅସ୍ଥାୟୀ ସଦସୟତା ଏବଂ 2021 ସର ବ୍ରକି୍ସର ସଫଳ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିପୁଟନି 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମାଦୀଙୁ୍କ ଅଭିନନ୍ଦନ  ଣାଇଥିସ । ଆକଦଟକି୍ ପରଷିଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମାଦୀ ଋଷକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ 
 ଣାଇଥିସ । 

 



5. ଭାରତ-ଋଷ: ଶାନ୍ତ,ି ପ୍ରଗତ ିଏବଂ ସମଦୃ୍ଧ ିପାଇଁ ଭାଗିଦାରୀ ଶୀଷଦକ ମଳିତି ବବୃିତ୍ତ ିରା ୟ ତଥା ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସମ୍ପକଦର ଭବଷିୟତକୁ  ଥାଥଦ 

ଭାବସର ବର୍ଣ୍ଦନା କସର। ଏହ ିଗସ୍ତ ଅବସରସର ସରକାରୀ ସ୍ତରସର ଏବଂ ଉଭୟ ସଦଶର ବାଣି ୟିକ ଓ ଅନୟାନୟ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟସର 
ବାଣି ୟ, ଶକି୍ତ, ବଜି୍ଞାନ ଓ ପ୍ର ୁକି୍ତବଦିୟା, ସବୌଦ୍ଧକି ସମ୍ପତ୍ତ,ି ମହାକାଶ, ଭୂତତ୍ୱ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ସାଂସ୍କତୃକି ବନିମିୟ, ଶକି୍ଷା ପର ିବଭିିନ୍ନ ସକ୍ଷତ୍ରସର 

ଅସନକ ଚୁକି୍ତନାମା ଓ ଏମଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷରତି ସହାଇଥି ା। ଏହା ଆମର ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସହଭାଗୀତାର ବହୁମଖୁୀ ପ୍ରକୃତକୁି ପ୍ରତଫିଳତି କରଥିାଏ। 

6. ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିପୁଟନି 2022 ସର ସହବାକୁ ଥିବା 22 ତମ ଭାରତ-ଋଷ ବାଷକି ଶଖିର ସମି୍ମଳନୀସର ଭାଗସନବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 

ସମାଦୀଙୁ୍କ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରଥିିସ । 

 

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ 

ଡସିସମବର 06, 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. 

 


