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ଋଷର ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ (31 ମାର୍ଚ୍ଚ - 1 ଏପି୍ରଲ 2022) 

ଏପି୍ରଲ 01, 2022 

ଋଷର ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟ ର ଶ୍ରୀ ସଗି ଲାବରାଭ 31 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ 1 ଏପି୍ରଲ 2022 ଭାରତ ଗସ୍ତବର ଆସଛିନ୍ତ।ି 

2. ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର 1 ଏପି୍ରଲ 2022 ବର ଆବଲାଚନ୍ା ପାଇଁ ଋଷର ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ ବଭଟଥିିବଲ। 
ଉଭୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସହଯୋଗର ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ଥିତରି ସମୀକ୍ଷା କରଥିିବଲ। ବାଣିଜ୍ୟିିକ ଓ ଅର୍ଚବନ୍ୈତକି ସମ୍ପକଚ ଉପବର ସାମ୍ପ୍ରତକି 

ଘଟଣାକ୍ରମର ପ୍ରଭା କୁ ବସମାବନ୍ ଆବଲାଚନ୍ା କରଥିିବଲ। ଡକଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର କହଥିିବଲ ବେ ଏକ  କିାଶଶୀଳ ଅର୍ଚନ୍ୀତ ିଭା ବର 
 ଭିିନ୍ନ ବଡାବମନ୍ବର ବ ୈଶ୍ୱକି ଅସ୍ଥିରତା ଭାରତ ପାଇଁ  ବିଶଷ ଚନି୍ତାର  ଷିୟ। ଉଭୟ ବେଶ ପାଇଁ ଅର୍ଚବନ୍ୈତକି, ବ ୈଷୟିକ ଏ ଂ ବଲାକଙ୍କ 

ମଧ୍ୟବର ବୋଗାବୋଗ ସ୍ଥିର ଓ ପ ୂଚାନୁ୍ମାନ୍ବୋଗୟ ରହ ିା ଜରୁରୀ। 

3. ୟୁବକ୍ରନ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗବର େୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବଲାଚନ୍ା କରଥିିବଲ। ଏବନ୍ଇ ଚାଲିଥି ା କର୍ା ାର୍ତ୍ଚା ସବମତ ଋଷର େୃଷ୍ଟିବକାଣ  ଷିୟବର ବ ୈବେଶକି 

ମନ୍ତ୍ରୀ ଲାବରାଭ ଭାରତୀୟ ପକ୍ଷକୁ ସୂଚତି କରଥିିବଲ। ହିିଂସା ବନ୍ଦ କରିବା ଓ ଶତୁତାକୁ ସମାପ୍ତ କର ିା ଉପବର ଡକଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର 

ଗୁରୁତ୍ୱାବରାପ କରଥିିବଲ। ଆନ୍ତଜଚାତକି ଆଇନ୍, ମିଳତି ଜାତସିଂଘର ଚାଟଚର୍, ସା ଚବଭୌମତ୍ୱ ଏ ଂ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡକିର ଆଞ୍ଚଳକି ଅଖଣ୍ଡତା ପ୍ରତ ି

ସମ୍ମାନ୍ ଜଣାଇ ମତବଭେ ଓ   ିାେର ସମାଧାନ୍ ଆବଲାଚନ୍ା ଓ କୂଟନ୍ୀତ ିମାଧ୍ୟମବର ବହ ା ଉଚତି୍। 

4. ଆଫଗାନ୍ସି୍ତାନ୍ର ପରସି୍ଥତି ିଉପବର ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାବନ୍ ଆବଲାଚନ୍ା କରଥିିବଲ। ଆଫଗାନ୍ସି୍ତାନ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗବର ସମ୍ପ୍ରତ ିଚୀନ୍ବର ବହାଇଥି ା 

ସମି୍ମଳନ୍ୀ  ଷିୟବର ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଲାବରାଭ ନ୍ଜିର ମତ ରଖିଥିବଲ। ଡକଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଉବେଖ କରଥିିବଲ ବେ 

ୟିଏନ୍ଏସସଆିର 2593  ଶି୍ୱ ସମେୁାୟର ଚନି୍ତା ପ୍ରକଟ କରଛି ିଏ ଂ ଆଫଗାନ୍ସି୍ତାନ୍ ବଲାକଙ୍କ ପାଇଁ ମାନ୍ କି ସହାୟତା  ଷିୟବର କହଛି।ି 
ଇରାନ୍ ଏ ଂ ବଜସପିିଓଏ ପ୍ରସଙ୍ଗବର ମଧ୍ୟ ଆବଲାଚନ୍ା ବହାଇଥିଲା। ଏହ ିପ୍ରସଙ୍ଗବର ଋଷର  କ୍ତ ୟକୁ ଡକଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ 

କରଥିିବଲ। 

5. ଋଷର ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନ୍ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନ୍ବରନ୍ଦ୍ର ବମାେୀଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ କରବି । 

ନୂ୍ଆେେିୀ 

ଏପି୍ରଲ 01, 2022 

 

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. 


