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ଆମେରିକାର ଉପ ବିମେଶ ସଚିବ ମେଣ୍ଡି ମଶରୋନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ (05-07 ଅମକଟାବର 2021)
ଅମକଟାବର 07, 2021
ଆମେରିକାର ଉପ ବିମେଶ ସଚିବ ଶ୍ରୀେତୀ ମେଣ୍ଡି ମଶରୋନ 5 ରୁ 7 ଅମକଟାବର 2021 ଭାରତ ଗସ୍ତମର ଆସିଥିମେ।
ପ୍ରଧାନେନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରତି ଆମେରିକା ଗସ୍ତ ପମର ଏହି ଗସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମ ାମସଫ ଆର ବାଇମେନଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନେନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନମରନ୍ଦ୍ର ମୋେୀଙ୍କ
ମବୈଠକ ତଥା କ୍ୱାେ ମନତୃ ବଗଗଙ୍କ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ଫଳାଫଳ ଉପମର କାର୍ଯଗୟ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ଏକ ଉତ୍ତେ ସୁମର୍ଯାଗ ପ୍ରୋନ
କରିଛ।ି
େିଲ୍ଲୀମର ଉପ ବିମେଶ ସଚିବ ମଶରୋନ ମବୈମେଶିକ ବୟାପାର େନ୍ତ୍ରୀ, ାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାେଶଗୋତା ଏବଂ ମବୈମେଶିକ ସଚିବଙ୍କୁ
ମଭଟିଥିମେ। େୁେବାଇମର ମସ ବୟବସାୟିକ ବାତ୍ତଗାଳାପମର ଭାଗ ମନଇଥିମେ ଏବଂ ପଶ୍ଚି େ ମନୌମସନା କୋଣ୍ଡ ପରିେଶଗନ କରିଥିମେ
ମର୍ଯଉଁଠାମର ମସ ଫଲାଗ୍ ଅଫି ସର କୋଣ୍ଡିଂ େୁଖୟ ଭାଇସ ଆେେିରାେ ଆର ହରି କୁ ୋରଙ୍କୁ ମଭଟିଥିମେ।
ଉପ ବିମେଶ ସଚିବ ମଶରୋନ ଏବଂ ମବୈମେଶିକ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ହର୍ଗ ବର୍ଦ୍ଗନ ଶ୍ରୀଙ୍ଗୋ ମସୋନଙ୍କ ବିଚାର ବିେର୍ଗ ସେୟମର ଭାରତ-ଆମେରିକା
ବିସ୍ତୃତ ଆନ୍ତ ଗାତିକ ରଣନୀତିକ ଭାଗିୋରୀ ଅଧୀନମର ଚାେିଥିବା ସହମର୍ଯାଗର ସେୀକ୍ଷା କରିଥିମେ ଏବଂ େୁ ଇ ମେଶର ମନତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର
ମହାଇଥିବା ଭବିର୍ୟତ ଏମ ଣ୍ଡାକୁ ଆଗକୁ ମନବା ପାଇଁ ମସୋନଙ୍କର ପ୍ରତିବର୍ଦ୍ତାକୁ ମୋହରାଇଥିମେ।
ଉପ ବିମେଶ ସଚିବ ମଶରୋନ ମକାଭିେ େହାୋରୀ ସେୟମର ଭାରତର ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରମର କାର୍ଯଗୟ ତଥା ସହାୟତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିମେ।
ମକାଭିେ-19 େହାୋରୀର େୁକାବିୋ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୱାେ ଟିକା ଭାଗିୋରୀ ୋଧ୍ୟେମର ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ େହାସାଗର ମକ୍ଷତ୍ରମର ଟିକା ଉପେବ୍ଧ
କରାଇବା, େୃ ଢ ମର୍ଯାଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ନିେଗାଣ କରିବା ଏବଂ ଆନ୍ତ ାଗ ତିକ ର୍ଯାତ୍ରାକୁ ସହ କରିବା ଉପମର ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଧ୍ୟାନ ମକନ୍ଦ୍ରିତ କରିଥିମେ।
ଳବାୟୁ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗମର ସହମର୍ଯାଗ ଏବଂ ଉେୀୟୋନ ପ୍ରର୍ଯୁକ୍ତିବେ
ି ୟା ଉପମର େଧ୍ୟ ଆମୋଚନା କରାର୍ଯାଇଥିୋ।
େକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତ,ି ସୀୋପାର ଆତଙ୍କବାେର େୁକାବିୋ କରିବା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଓ ସ୍ଥିରତାକୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ିତ
କରିବା ତଥା େିଳତ
ି ାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିର୍େର ସଂକଳ୍ପ 2593 କୁ କାର୍ଯଗୟକାରୀ କରିବା ଆେି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏହି ଆମୋଚନାମର ପ୍ରାଥେିକତା
େିଆର୍ଯାଇଥିୋ। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ସହ େିତ ପ୍ରସଙ୍ଗମର ନିୟେିତ ଆମୋଚନା ଏବଂ ବିଚାର ବିେର୍ଗ ାରି ରଖିବାକୁ ରା ି
ମହାଇଥିମେ।
ଏକ େୁକ୍ତ, ମଖାୋ ଏବଂ ଅନ୍ତଭଗକକ୍ତ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ େହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳର େହତ୍ତ୍ୱ ଉପମର ଉଭୟ ପକ୍ଷ େତ ବିନେ
ି ୟ କରିଥିମେ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରତି
ମହାଇଥିବା କ୍ୱାେ ମନତୃ ବୃ ନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀମର ମଘାର୍ିତ ସକରାତ୍ମକ ତଥା ଗଠନେକଳକ ପେମକ୍ଷପକୁ କାର୍ଯଗୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଦ୍ତାକୁ
ମୋହରାଇଥିମେ।

ଉପ ବିମେଶ ସଚିବ ମଶରୋନ ଏବଂ ମବୈମେଶିକ ସଚିବ ଆମେରିକା-ଭାରତ ବୟବସାୟ ପରିର୍େ ଦ୍ୱାରା ଆମୟା ତ
ି ଭାରତ-ଆଇେିଆ
ସମ୍ମିଳନୀର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅିବମବଶନମର ଅଂଶ୍ରହହଣ କରିଥିମେ।
ବାଣି ୟ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜି ବିନମି ର୍ଯାଗ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ଆତଙ୍କବାେର େୁକାବିୋ ମକ୍ଷତ୍ରମର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହମର୍ଯାଗକୁ ଆହୁ ରି ଗଭୀର
କରିବା ଏବଂ ମୋକୋନଙ୍କ େଧ୍ୟମର ସମ୍ପକଗକୁ ସୁେୃଢ କରିବା ପାଇଁ ପେମକ୍ଷପଗୁେକ
ି ର ସେୀକ୍ଷା ଏବଂ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ନିକଟ ଭବିର୍ୟତମର
ଅମନକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆମୋଚନା କରିବାକୁ ମର୍ଯା ନା କରାର୍ଯାଇଛି।
ଅ୍ରହଣୀ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବମର ଉଭୟ ମେଶ ମସୋନଙ୍କର ଭାଗିୋରୀ େକେୟମବାଧ ଉପମର କାର୍ଯଗୟ କରିବାକୁ ଏବଂ ସାଧାରଣ ସ୍ୱାଥଗର
ଆଞ୍ଚଳିକ ତଥା ଆନ୍ତ ଗାତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗମର ମର୍ଯାଗୋନର ଗତି ବଢାଇବାକୁ ମଚଷ୍ଟିତ ଅଛନ୍ତି।
ନକ ଆେିଲ୍ଲୀ
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.

