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ଭାରତ-ଆମେରକିା େଧ୍ୟମର 2+2 ଆନ୍ତଃ-ଅଧିମେଶନ ଆମ ାଚନା 

ମେମଟେେବର 02, 2021 

ଭାରତ ଏେଂ ଆମେରକିା ୱାଶଂିଟନ୍ ଡେିିଠାମର 1 ମେମଟେେବର 2021 ମର ଦ୍ୱଟିାକି୍ଷକ 2+2 ଆନ୍ତଃ-ଅଧିମେଶନ ମେୈଠକ କରଥିିମ । ଉଭୟ 
ଟକ୍ଷ ଅମକୋେର 2020 ମର ଅନୁଷ୍ଠତି 2+2 େନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ଆମ ାଚନା ଟମର ମ ାଇଥିୋ ଅଗ୍ରଗତ ିଏେଂ ଚଳତି େର୍ଷ ମ ୋକୁ ଥିୋ 

ଆମ ାଚନା ଟାଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତତରି େେୀକ୍ଷା କରଥିିମ । ମେୈମେଶକି େୟାଟାର େନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯୁଗମ େଚେି (ଆମେରକିା) ଶ୍ରୀେତୀ ଭାନ ିରାଓ ଏେଂ 
ପ୍ରତରିକ୍ଷା େନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯୁଗମ େଚେି (ଅନ୍ତର୍ଷାତୀୟ େ ମଯାଗ) ଶ୍ରୀ ମୋେନାଥ ମ ାର୍ େିଳତି ଭାମେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତନିଧିୀ େଳର ମନତୃତ୍ୱ 
ମନଇଥିମ । ଆମେରକିା ପ୍ରତନିଧିୀ େଳର ମନତୃତ୍ୱ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ େ ାୋଗରୀୟ େୟାଟାର େଭିାଗର ପ୍ରତରିକ୍ଷା ଉଟେଚେି ଡକେର ଏ ି 
ରାଟନରଙ୍କ େ ତି ମେୈମେଶକି େଭିାଗର େକି୍ଷଣ ଏେଂ େଧ୍ୟ ଏେୀୟ େୟାଟାର େଭିାଗର େୁଖ୍ୟ ଉଟେଚେି ଶ୍ରୀ ଏରଭିନ ୋେଙି୍ଗା ମନଇଥିମ । 

ପ୍ରତରିକ୍ଷା, େଶି୍ୱ ର୍ନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଅଥଷମନୈତକି ଏେଂ ୋଣିର୍ୟିକ େ ମଯାଗ, େଜି୍ଞାନ ଏେଂ ପ୍ରଯୁକି୍ତେେିୟା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକି୍ତ ଏେଂ ର୍ଳୋୟୁ ଫାଇନାନସ ଏେଂ 
ମ ାକୋନଙ୍କ େଧ୍ୟମର େମ୍ପକଷ େମେତ ଭାରତ-ଆମେରକିା ରଣନୀତକି ଭାଗିୋରୀ ଅନ୍ତଗଷତ ଦ୍ୱଟିାକି୍ଷକ ଏମର୍ଣ୍ଡାର ଅଗ୍ରଗତ ିଏେଂ େକିାଶର 
ଉଭୟ ଟକ୍ଷ େେୀକ୍ଷା କରଥିିମ । ଟାରସ୍ପରକି ସ୍ୱାଥଷକୁ େୃଷ୍ଟିମର ରଖି ଏ  ିମକ୍ଷତ୍ରମର ର୍ାରଥିିୋ େ ମଯାଗକୁ େୃଦ୍ଧ ିକରେିା ଟାଇଁ ମେୋମନ 

େୁମଯାଗ ଅନୁେନ୍ଧାନ କରଥିିମ । େ ାକାଶ, ୋଇେର େରୁକ୍ଷା ଏେଂ ଉେୀୟୋନ ପ୍ରଯୁକି୍ତେେିୟା ଭଳ ିମକ୍ଷତ୍ରମର େ ମଯାଗ ଉଟମର େଧ୍ୟ 
ଆମ ାଚନା କରାଯାଇଥି ା। 

ଶାନ୍ତ,ି ସି୍ଥ୍ରତା ଏେଂ େେୃଦ୍ଧତା ତଥା ଏକ େକୁ୍ତ, ମଖ୍ା ା ଏେଂ ଅନ୍ତଭଷୂ କ୍ତ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ େ ାୋଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଟାଇଁ ମେୋନଙ୍କର େ ଭାଗୀ 
େୃଷି୍ଟମକାଣକୁ େୃଷି୍ଟମର ରଖି, ଅଧିକାରୀୋମନ େକି୍ଷଣ ଏେଆି, ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ େ ାୋଗରୀୟ ମକ୍ଷତ୍ର ତଥା ଟଶି୍ଚେ ଭାରତ େ ାୋଗର 
େରି୍ୟମର ନରି୍ର ଆକଳନକୁ ଆୋନପ୍ରୋନ କରେିାର େମୁଯାଗ ଟାଇଥିମ । ଆତଙ୍କୋେର େୁକାେ ିା, ୋନେକି େ ାୟତା ଓ େଟିଯଷୟ 
ପ୍ରଶେନ ଏେଂ ୋେୁଦି୍ରକ େରୁକ୍ଷା ମକ୍ଷତ୍ରମର େ ମଯାଗ େୃଦ୍ଧ ିକରେିାର େମ୍ଭାେନା ଉଟମର େଧ୍ୟ ମେୋମନ ଆମ ାଚନା କରଥିିମ । 

ଚଳତି େର୍ଷ ମ ୋକୁ ଥିୋ 2+2 େନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ଆମ ାଚନା ଟେୂଷରୁ ଏ  ିଆମ ାଚନାକୁ ର୍ାର ିରଖିୋ ଟାଇଁ ଉଭୟ ଟକ୍ଷ େ େତ 
ମ ାଇଥିମ । 

ୱାଶଂିଟନ୍ ଡେି ି
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