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କଲମି୍ବଆର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିତଥା ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ (1-3 ଅବକଟାବ୍ର 2021) 
ଅବକଟାବ୍ର 03, 2021 
 
କଲମି୍ବଆର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିତଥା ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ମାତତା ଲୁସଆି ରାମିବରଜ 1-3 ଅବକଟାବ୍ର 2021 ଭାରତ ଗସ୍ତବର 
ଆସଥିିବଲ। ତାଙ୍କ ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବ୍ଂ ସାମାଜକି ସରୁକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକଟର ଲୁଇଜ ଫର୍ତାବଡା ରୁଇଜ, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ, ଘବରାଇ କମ୍ପାର୍ୀ ଏବ୍ଂ 
ଶକି୍ଷାରୁ୍ଷ୍ଠାର୍ର ପ୍ରତରି୍ଧିୀମାବର୍ ଆସଥିିବଲ। 
2. ଭାରତର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିଶ୍ରୀ ବଭବଙ୍କୟା ର୍ାଇଡୁ 1 ଅବକଟାବ୍ର 2021 ବର ଶ୍ରୀମତୀ ରାମିବରଜଙୁ୍କ ବଭଟ ିଅବର୍କ ବକ୍ଷତ୍ରବର ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ 
ସହବ ାଗ ଉପବର ମତ ବ୍ରି୍ମିୟ କରଥିିବଲ। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିଶ୍ରୀମତୀ ରାମିବରଜ କଲମି୍ବଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଭାରତର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତଙୁି୍କ ଆମନ୍ତ୍ରଣ 
କରଥିିବଲ। 2 ଅବକଟାବ୍ର 2021 ବର ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଶ୍ରୀମତୀ ରାମିବରଜଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ 
ଆବଲାଚର୍ା କରଥିିବଲ। ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ମୀର୍କାଶୀ ବଲଖୀ ମଧ୍ୟ 3 ଅବକଟାବ୍ର 2021 ବର ଶ୍ରୀମତୀ ରାମବିରଜଙୁ୍କ 
ବଭଟଥିିବଲ। ଗତ ମାସବର କଲମି୍ବଆ ଗସ୍ତ ସମୟବର ଶ୍ରୀମତୀ ବଲଖୀ ଶ୍ରୀମତୀ ରାମବିରଜଙ୍କ ସହ ଅତୟନ୍ତ ଫଳପ୍ରେ ଆବଲାଚର୍ା 
କରଥିିବଲ। 
3. ଶ୍ରୀମତୀ ରାମବିରଜ ବ୍ଜି୍ଞାର୍ ଏବ୍ଂ ପ୍ର ୁକି୍ତବ୍େିୟା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବ୍ଂ ଭାରତୀୟ ଚକିତି୍ସା ଅରୁ୍ସନ୍ଧାର୍ ପରଷିେ (ଆଇସଏିମଆର) ର ବ୍ରଷି୍ଠ 
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ବ୍ାବୟାବଟବକନାବଲାଜ,ି ସହ-ଉତ୍ପାେର୍ ଏବ୍ଂ ଟକିା ଏବ୍ଂ ଔଷଧୀୟ ଉତ୍ପାେର ବ୍କିାଶବର ପ୍ର ୁକି୍ତବ୍େିୟା ସ୍ଥ୍ାର୍ାନ୍ତରଣବର 
ସହବ ାଗ ପାଇଁ ପଥ ଅରୁ୍ସନ୍ଧାର୍ ଉପବର ଆବଲାଚର୍ା କରଥିିବଲ। ପବର ବ୍ାବୟାବଟବକନାବଲାଜ ିଏବ୍ଂ ଚକିତି୍ସା ଅରୁ୍ସନ୍ଧାର୍ ବକ୍ଷତ୍ରବର 
ସହବ ାଗ ପାଇଁ ବ୍ାବୟାବଟବକନାବଲାଜ ିବ୍ଭିାଗ ଏବ୍ଂ ଆଇସଏିମଆର ବସମାର୍ଙ୍କ କଲମି୍ବଆ ପ୍ରତପିକ୍ଷଙ୍କ ସହ େୁଇଟ ିବଲଟର ଅଫ ଇବେେ 
ସ୍ୱାକ୍ଷର କରଥିିବଲ। 
4. ଶ୍ରୀମତୀ ରାମବିରଜଙ୍କ ଆଗମର୍ ପୂବ୍ତରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବ୍ଂ ସାମାଜକି ସରୁକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକଟର ଲୁଇଜ ଫର୍ତାବଡା ରୁଇଜଙ୍କ ବର୍ତୃତ୍ୱବର 48 ଜଣ 
ସେସୟ ବ୍ଶିଷି୍ଟ ଏକ ପ୍ରତରି୍ଧିି େଳ 27 ରୁ 30 ବସବପଟମବର ପବୁର୍, ହାଇଦ୍ରାବ୍ାେ ଏବ୍ଂ ବବ୍ଙ୍ଗାଲୁରୁ ଗସ୍ତବର ଆସ ିଭାରତୀୟ ଔଷଧ କମ୍ପାର୍ୀ 
ଏବ୍ଂ ଉତ୍କଷତତା ବକନ୍ଦ୍ର ପରେିଶତର୍ କରଥିିବଲ। ବସମାବର୍ ଇବରା ଗବବ୍ଷଣା ବକନ୍ଦ୍ର ପରେିଶତର୍ କରଥିିବଲ ଏବ୍ଂ ରୁ୍ୟ ବେସ ଇଡିଆ ଲିମିବଟଡ 
(ଏର୍ଏସଆଇଏଲ) ଏବ୍ଂ ହୁୟମାର୍ ବେସ ଫଲାଇଟ ବସେର (ଏଚଏସଏଫସ)ି ର ପ୍ରତରି୍ଧିୀଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ବଭଟଥିିବଲ। 
5. ଲାଟନି୍ ଆବମରକିାବର କଲମି୍ବଆ ଭାରତର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ ସହଭାଗୀ ଏବ୍ଂ ଆମର ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସମ୍ପକତ ବ୍ବିଶଷ କର ିମହାମାରୀ ଦ୍ୱାରା 
ସୃଷ୍ଟି ବହାଇଥିବ୍ା ପରସି୍ଥ୍ିତ ିସବେ ଅଥତବର୍ୈତକି ଏବ୍ଂ ବ୍ାଣିଜୟିକ ବକ୍ଷତ୍ରବର ବୃ୍ଦ୍ଧ ିପାଇଛ।ି ଶ୍ରୀମତୀ ରାମବିରଜଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ପୂବ୍ତରୁ 
ବବ୍ୈବେଶକି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ମୀର୍କାଶୀ ବଲଖୀ 4-6 ବସବପଟମବର 2021 କଲମି୍ବଆ ଗସ୍ତ କରଥିିବଲ। ଏହ ିଗସ୍ତ ଭାରତ-କଲମି୍ବଆ 
ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସମ୍ପକତକୁ ମଜବୁ୍ତ ତଥା ବ୍ବି୍ଧି କରବି୍ାବର ସହାୟକ ବହବ୍। 
 
ରୂ୍ଆେଲି୍ଲୀ 
ଅବକଟାବ୍ର 03, 2021 
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