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ଆମେରକିାର ଉପ ବମିେଶ ସଚବି ମେଣି୍ଡ ମଶରୋନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ (05-07 ଅମକଟାବର 2021) 

ଅମକଟାବର 07, 2021 

ଆମେରକିାର ଉପ ବମିେଶ ସଚବି ଶ୍ରୀେତୀ ମେଣି୍ଡ ମଶରୋନ 5 ରୁ 7 ଅମକଟାବର 2021 ଭାରତ ଗସ୍ତମର ଆସଥିିମେ। 

ପ୍ରଧାନେନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରତ ିଆମେରକିା ଗସ୍ତ ପମର ଏହ ିଗସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିମ ାମସଫ ଆର ବାଇମେନଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନେନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନମରନ୍ଦ୍ର ମୋେୀଙ୍କ 
ମବୈଠକ ତଥା କ୍ୱାେ ମନତୃବଗଗଙ୍କ ଶଖିର ସମି୍ମଳନୀର ଫଳାଫଳ ଉପମର କାର୍ଯଗୟ କରବିା ପାଇଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ଏକ ଉତ୍ତେ ସୁମର୍ଯାଗ ପ୍ରୋନ 
କରଛି।ି 

େଲି୍ଲୀମର ଉପ ବମିେଶ ସଚବି ମଶରୋନ ମବୈମେଶକି ବୟାପାର େନ୍ତ୍ରୀ,  ାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାେଶଗୋତା ଏବଂ ମବୈମେଶକି ସଚବିଙୁ୍କ 

ମଭଟଥିିମେ। େେୁବାଇମର ମସ ବୟବସାୟିକ ବାତ୍ତଗାଳାପମର ଭାଗ ମନଇଥିମେ ଏବଂ ପଶି୍ଚେ ମନୌମସନା କୋଣ୍ଡ ପରେିଶଗନ କରଥିିମେ 
ମର୍ଯଉଁଠାମର ମସ ଫଲାଗ୍ ଅଫିସର କୋଣି୍ଡଂ େୁଖୟ ଭାଇସ ଆେେରିାେ ଆର ହର ିକୁୋରଙୁ୍କ ମଭଟଥିିମେ। 

ଉପ ବମିେଶ ସଚବି ମଶରୋନ ଏବଂ ମବୈମେଶକି ସଚବି ଶ୍ରୀ ହର୍ଗ ବର୍ଦ୍ଗନ ଶ୍ରୀଙ୍ଗୋ ମସୋନଙ୍କ ବଚିାର ବେିର୍ଗ ସେୟମର ଭାରତ-ଆମେରକିା 
ବସୃି୍ତତ ଆନ୍ତ ଗାତକି ରଣନୀତକି ଭାଗିୋରୀ ଅଧୀନମର ଚାେିଥିବା ସହମର୍ଯାଗର ସେୀକ୍ଷା କରଥିିମେ ଏବଂ େୁଇ ମେଶର ମନତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥରି 

ମହାଇଥିବା ଭବରି୍ୟତ ଏମ ଣ୍ଡାକୁ ଆଗକୁ ମନବା ପାଇଁ ମସୋନଙ୍କର ପ୍ରତବିର୍ଦ୍ତାକୁ ମୋହରାଇଥିମେ। 

ଉପ ବମିେଶ ସଚବି ମଶରୋନ ମକାଭିେ େହାୋରୀ ସେୟମର ଭାରତର ବଶି୍ୱ ସ୍ତରମର କାର୍ଯଗୟ ତଥା ସହାୟତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରଥିିମେ। 
ମକାଭିେ-19 େହାୋରୀର େୁକାବେିା କରବିା ପାଇଁ କ୍ୱାେ ଟକିା ଭାଗିୋରୀ ୋଧ୍ୟେମର ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ େହାସାଗର ମକ୍ଷତ୍ରମର ଟକିା ଉପେବ୍ଧ 

କରାଇବା, େୃଢ ମର୍ଯାଗାଣ ଶଙୃ୍ଖଳା ନେିଗାଣ କରବିା ଏବଂ ଆନ୍ତ ଗାତକି ର୍ଯାତ୍ରାକୁ ସହ  କରବିା ଉପମର ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଧ୍ୟାନ ମକନ୍ଦ୍ରତି କରଥିିମେ। 
 ଳବାୟୁ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକି୍ତ ଭଳ ିପ୍ରସଙ୍ଗମର ସହମର୍ଯାଗ ଏବଂ ଉେୀୟୋନ ପ୍ରରୁ୍ଯକି୍ତବେିୟା ଉପମର େଧ୍ୟ ଆମୋଚନା କରାର୍ଯାଇଥିୋ। 

େକି୍ଷଣ ଏସଆି ଓ ଆଫଗାନସି୍ତାନର ସାମ୍ପ୍ରତକି ପରସି୍ଥିତ,ି ସୀୋପାର ଆତଙ୍କବାେର େକୁାବେିା କରବିା ଏବଂ ଶାନ୍ତ ିଓ ସି୍ଥରତାକୁ ସନୁଶିି୍ଚତ 
କରବିା ତଥା େିଳତି  ାତସିଂଘ ସରୁକ୍ଷା ପରରି୍େର ସଂକଳ୍ପ 2593 କୁ କାର୍ଯଗୟକାରୀ କରବିା ଆେ ିପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏହ ିଆମୋଚନାମର ପ୍ରାଥେିକତା 

େଆିର୍ଯାଇଥିୋ। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଏହ ିଅଞ୍ଚଳ ସହ  େତି ପ୍ରସଙ୍ଗମର ନୟିେିତ ଆମୋଚନା ଏବଂ ବଚିାର ବେିର୍ଗ  ାର ିରଖିବାକୁ ରା  ି
ମହାଇଥିମେ। 

ଏକ େକୁ୍ତ, ମଖାୋ ଏବଂ ଅନ୍ତଭଗକ କ୍ତ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ େହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳର େହତ୍ତ୍ୱ ଉପମର ଉଭୟ ପକ୍ଷ େତ ବନିେିୟ କରଥିିମେ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରତ ି
ମହାଇଥିବା କ୍ୱାେ ମନତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ସମି୍ମଳନୀମର ମଘାର୍ତି ସକରାତ୍ମକ ତଥା ଗଠନେକଳକ ପେମକ୍ଷପକୁ କାର୍ଯଗୟକାରୀ କରବିା ପାଇଁ ପ୍ରତବିର୍ଦ୍ତାକୁ 

ମୋହରାଇଥିମେ। 

 



ଉପ ବମିେଶ ସଚବି ମଶରୋନ ଏବଂ ମବୈମେଶକି ସଚବି ଆମେରକିା-ଭାରତ ବୟବସାୟ ପରରି୍େ ଦ୍ୱାରା ଆମୟା ତି ଭାରତ-ଆଇେଆି 
ସମି୍ମଳନୀର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅିବମବଶନମର ଅଂଶ୍ରହହଣ କରଥିିମେ। 

ବାଣି ୟ ଏବଂ ପୁଞି୍ଜ ବନିମିର୍ଯାଗ, ପ୍ରତରିକ୍ଷା, ନରିାପତ୍ତା ଏବଂ ଆତଙ୍କବାେର େୁକାବେିା ମକ୍ଷତ୍ରମର ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସହମର୍ଯାଗକୁ ଆହୁର ିଗଭୀର 
କରବିା ଏବଂ ମୋକୋନଙ୍କ େଧ୍ୟମର ସମ୍ପକଗକୁ ସୁେୃଢ କରବିା ପାଇଁ ପେମକ୍ଷପଗୁେକିର ସେୀକ୍ଷା ଏବଂ ଚହି୍ନଟ କରବିାକୁ ନକିଟ ଭବରି୍ୟତମର 

ଅମନକ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ଆମୋଚନା କରବିାକୁ ମର୍ଯା ନା କରାର୍ଯାଇଛ।ି 

ଅ୍ରହଣୀ ଗଣତାନ୍ତ୍ରକି ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବମର ଉଭୟ ମେଶ ମସୋନଙ୍କର ଭାଗିୋରୀ େକେୟମବାଧ ଉପମର କାର୍ଯଗୟ କରବିାକୁ ଏବଂ ସାଧାରଣ ସ୍ୱାଥଗର 

ଆଞ୍ଚଳକି ତଥା ଆନ୍ତ ଗାତକି ପ୍ରସଙ୍ଗମର ମର୍ଯାଗୋନର ଗତ ିବଢାଇବାକୁ ମଚଷ୍ଟତି ଅଛନ୍ତ।ି 

ନକଆେଲି୍ଲୀ 

ଅମକଟାବର 07, 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. 

 

 

 


