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କଲମି୍ବଆର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିତଥା ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହତି ଭାରତର ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 
ବ ୈଠକ 

ଅବକଟା ର 02, 2021 

2 ଅବକଟା ରବର କଲମି୍ବଆର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିତଥା ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟ ର ଶ୍ରୀମତୀ ମାତତା ଲୁସଆି ରାମିବରଜଙ୍କ ସହ 

ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ଆବଲାଚନ୍ା କରଥିିବଲ। ଶ୍ରୀମତୀ ରାମିବରଜ 1-3 ଅବକଟା ର 2021 ଭାରତ 
ଗସ୍ତ ସମୟବର 48 ଜଣ ସେସୟ  ଶିଷି୍ଟ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏ ଂ  ଜି୍ଞାନ୍ ଓ ପ୍ରଯୁକି୍ତ େିୟା ପ୍ରତନି୍ଧିୀ େଳର ବନ୍ତୃତ୍ୱ ବନ୍ଉଛନ୍ତ।ି ତାଙ୍କ ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ 
ଏ ଂ ସାମାଜକି ସରୁକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକଟର ଲୁଇଜ ଫନ୍ତାବଡା ରୁଇଜ, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏ ଂ  ୟ ସାୟିକ ତଥା ଶକି୍ଷାନୁ୍ଷ୍ଠାନ୍ର 
ପ୍ରତନି୍ଧିୀମାବନ୍ ଆସଛିନ୍ତ।ି ଏହା ପ ୂତରୁ ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ 25 ବସବପଟମବର 2021 ବର ୟୁଏନ୍ଜଏି-76 ଅ ସରବର ଶ୍ରୀମତୀ 

ରାମିବରଜଙୁ୍କ ବଭଟଥିିବଲ। 

2. ଉଭୟ ବନ୍ତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଔଷଧୀୟ ସାମଗ୍ରୀ,  ାବୟାବଟବକନାବଲାଜ ିଏ ଂ ମହାକାଶ ଭଳ ିବକ୍ଷତ୍ରକୁ ଉପବର  ସୃି୍ତତ ଚର୍ଚ୍ତା କରଥିିବଲ। ଏହ ି
ବ ୈଠକବର ପାରସ୍ପରକି ଆଗ୍ରହର ଆଞ୍ଚଳକି ଏ ଂ ଆନ୍ତଜତାତକି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପବର ମଧ୍ୟ ଆବଲାଚନ୍ା କରାଯାଇଥିଲା। ମିଳତି ଜାତସିଂଘ 

ସଂସ୍କାରକୁ ବନ୍ଇ ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତର ପ୍ରାଥମିକତାକୁ ବରଖାଙି୍କତ କରଥିିବଲ।  ହୁପକ୍ଷୀୟ ମଞ୍ଚବର ସହବଯାଗକୁ ମଜ ୁତ 
କର ିାକୁ ଉଭୟ ବନ୍ତା ରାଜ ିବହାଇଥିବଲ। 

3. ଭାରତ ଏ ଂ କଲମି୍ବଆ ମଧ୍ୟବର ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ  ାଣିଜୟବର କ୍ରମାଗତ ଅଭି ୃଦ୍ଧ ିଘଟଛି ିଯାହାକ ିବକାଭିଡ-19 ମହାମାରୀ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି 

ବହାଇଥି ା ପରସି୍ଥ୍ିତ ିସବେ 2020-21 ବର 2.27  ଲିିୟନ୍ ଡଲାରବର ପହଞ୍ଚଛି।ି ଶକି୍ତ, ସୂଚନ୍ା ପ୍ରଯୁକି୍ତ େିୟା, ଔଷଧୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏ ଂ 
ଯାନ୍ ାହାନ୍ ବକ୍ଷତ୍ରବର  ାଣିଜୟ ଏ ଂ ପୁଞି୍ଜ  ନି୍ବିଯାଗକୁ ଆହୁର ିବପ୍ରାତ୍ସାହତି କର ିା ପାଇଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମିଳତି ଭା ବର କାଯତୟ କର ିାକୁ 
ସହମତ ବହାଇଥିବଲ। 

4.  ାବୟାବଟବକନାବଲାଜ ିଏ ଂ ଚକିତି୍ସା ଅନୁ୍ସନ୍ଧାନ୍ ବକ୍ଷତ୍ରବର ସହବଯାଗ ପାଇଁ େୁଇ ବନ୍ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥ୍ିତବିର େୁଇଟ ିବଲଟର ଅଫ ଇବେେ 

ସ୍ୱାକ୍ଷରତି ବହାଇଥିଲା।  ାବୟାବଟବକନାବଲାଜ ି ଭିାଗ ଏ ଂ ଭାରତୀୟ ଚକିତି୍ସା ଅନୁ୍ସନ୍ଧାନ୍ ପରଷିେ (ଆଇସଏିମଆର) ବସମାନ୍ଙ୍କ 
କଲମି୍ବଆ ପ୍ରତପିକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଏହ ିବଲଟର ଅଫ ଇବେେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରଛିନ୍ତ।ି 

5. ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିରାମିବରଜଙ୍କ ଆଗମନ୍ ପ ୂତରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏ ଂ ସାମାଜକି ସୁରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକଟର ଲୁଇଜ ଫନ୍ତାବଡା ରୁଇଜଙ୍କ ବନ୍ତୃତ୍ୱବର ଏକ 
 ୟ ସାୟିକ ପ୍ରତନି୍ଧିି େଳ 27-30 ବସବପଟମବର ପବୁନ୍, ହାଇଦ୍ରା ାେ ଏ ଂ ବ ଙ୍ଗାଲୁରୁ ଗସ୍ତ କରଥିିବଲ। ଟକିା ଏ ଂ ଔଷଧୀୟ ଉତ୍ପାେର 
 କିାଶବର ସହ-ଉତ୍ପାେନ୍ ଏ ଂ ପ୍ରଯୁକି୍ତ େିୟା ସ୍ଥ୍ାନ୍ାନ୍ତର ଲକ୍ଷୟ ବନ୍ଇ ବସମାବନ୍ ଏହ ିସହରଗୁଡକିବର ଉତ୍କଷତତା ବକନ୍ଦ୍ର ଏ ଂ ଔଷଧୀୟ 

ଉତ୍ପାେ କମ୍ପାନ୍ୀଗୁଡକି ପରେିଶତନ୍ କରଥିିବଲ। ବସମାବନ୍ ଇବରା ବକନ୍ଦ୍ର ପରେିଶତନ୍ କରଥିିବଲ ଏ ଂ ନୁ୍ୟ ବସ୍ପସ ଇଡିଆ ଲିମବିଟଡ 
(ଏନ୍ଏସଆଇଏଲ) ଏ ଂ ହୁୟମାନ୍ ବସ୍ପସ ଫଲାଇଟ ବସେର (ଏଚଏସଏଫସ)ି ର ପ୍ରତନି୍ଧିୀଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ବଭଟଥିିବଲ। 



6. ଏହ ିବ ୈଠକ ସମୟବର ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଉର୍ଚ୍ସ୍ତରୀୟ ସହଭାଗିତାବର ବହାଇଥି ା ସାମ୍ପ୍ରତକି ଗତଶିୀଳତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରଥିିବଲ ଏ ଂ 
ପାରସ୍ପରକି ଲାଭ ପାଇଁ ଚହି୍ନତି ବକ୍ଷତ୍ରବର ବସମାନ୍ଙ୍କର ସହବଯାଗ  ୃଦ୍ଧ ିକର ିାକୁ ସହମତ ବହାଇଥିବଲ। 

 

ନୂ୍ଆେଲି୍ଲୀ 

ଅବକଟା ର 02, 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. 


