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ଭାରତ ଏବଂ ଦକି୍ଷଣ ଆଫି୍ରକା ମଧ୍ୟରର 11 ତମ ରବୈରଦଶକି କାର୍ଯୟ୍ାଳୟସ୍ତରୀୟ ବଚିାର ବମିର୍ ୍

ଅଗଷ୍ଟ 03, 2022 

ଭାରତ-ଦକି୍ଷଣ ଆଫି୍ରକା ମଧ୍ୟରର ରବୈରଦଶକି କାର୍୍ଯୟାଳୟସ୍ତରୀୟ ବଚିାର ବମିର୍୍ର ଏକାଦଶ ପର୍୍ଯୟାୟ ରବୈଠକ 03 ଅଗଷ୍ଟ 2022 ରର ନୂଆଦଲି୍ଲୀରର 

ଅନୁଷ୍ଠିତ ର ାଇର୍ଯାଇଛ।ି ଏ  ିରବୈଠକରର ରବୈରଦଶକି ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ରୁ୍ଯଗମ ସଚବି (ପୂବ୍ ଓ ଦକି୍ଷଣ ଆଫି୍ରକା) ଶ୍ରୀ ପୁନୀତ ଆର କୁଣ୍ଡଲ ଏବଂ 
ଦକି୍ଷଣ ଆଫି୍ରକାର ଆନ୍ତର୍୍ାତକି ସମ୍ପକ୍ ଓ ସ ରର୍ଯାଗ ବଭିାଗର କାର୍୍ଯୟବା କ ଉପ-ମ ାନରିଦ୍ଶକ (ଏସଆି ଓ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚୟ) ଶ୍ରୀମତୀ ର ାମି୍ବରର୍ାଡ୍ୱା ସୁ ୁକାର୍ ି

ଲାଲ୍ଲୀ ସ -ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରଥିିରଲ। 

2. ଉଭୟ ପକ୍ଷ ରାର୍ରନୈତକି ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ପ୍ରତରିକ୍ଷା, ଅର୍୍ରନୈତକି ଓ ବାଣିର୍ୟିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ, କନସୁଲାର ପ୍ରସଙ୍ଗ, କୃର୍ି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶକି୍ତ ଓ ଖଣିର୍ ପଦାର୍୍, 
ମାନବ ସମୱଳ ବକିାଶ, କଳା, ସଂସ୍କତୃ ିଏବଂ କ୍ରୀଡ୍ା ରକ୍ଷତ୍ରରର ସ ରର୍ଯାଗ ଏବଂ ଦକି୍ଷଣ ଆଫି୍ରକାରୁ ଭାରତକୁ ଚତିା ଆମଦାନୀ ସରମତ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସମ୍ପକ୍ର 

ସମସ୍ତ ଦଗି ଉପରର ସମୀକ୍ଷା କରଥିିରଲ। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ବୁଝାମଣା ଚାଲିଥିବା ଏମଓୟୁ/ଚୁକି୍ତନାମାଗୁଡ୍କିର ସ୍ଥ୍ିତ ିସମୀକ୍ଷା କରଥିିରଲ ଏବଂ ଉଭୟ 

ରଦଶର ପାରସ୍ପରକି ଲାଭ ପାଇ ଁଏଗୁଡ୍କିର ଚୂଡାନ୍ତକରଣକୁ ତ୍ୱରାନିୱତ କରବିାକୁ ସ ମତ ର ାଇଥିରଲ। ଦୁଇ ରଦଶ ମଧ୍ୟରର 30 ବର୍୍ର ସମ୍ପକ୍ ପୂର୍ତ୍ତକୁି 
ଦୃଷି୍ଟରର ରଖି ସାଂସ୍କତୃକି ଓ କ୍ରୀଡ୍ା କାର୍୍ଯୟକ୍ରମ ତର୍ା ଅନୟାନୟ କାର୍୍ଯୟକଳାପ ମାଧ୍ୟମରର ଉଭୟ ଭାରତ ଏବଂ ଦକି୍ଷଣ ଆଫି୍ରକାରର ଏ  ିଉତ୍ସବକୁ ଉପରୁ୍ଯକ୍ତ 

ଭାବରର ପାଳନ କରବିାକୁ ନଷି୍ପର୍ତ୍ତ ିନଆିର୍ଯାଇଥିଲା। 

3. ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ବାଣିର୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧ ିଉପରର ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସରନ୍ତାର୍ ବୟକ୍ତ କରଥିିରଲ ର୍ଯା ା 2021-22 ରର 17 ବଲିିୟନ ଡଲାରରର ପ ଞ୍ଚଛି,ି ଏବଂ 

ବାଣିର୍ୟରର ବବିଧିତା ଆଣିବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରର ରସମାରନ ସ ମତ ର ାଇଥିରଲ। 

4. ର୍ାତସିଂଘ, ବ୍ରକି୍ସ, ଆଇବଏିସଏ ଏବଂ ଆଇଓଆରଏ ରର ସ ରର୍ଯାଗ ସରମତ ଆଞ୍ଚଳକି ତର୍ା ବ ୁପକ୍ଷୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରର ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମତ 

ବନିମିୟ କରଥିିରଲ। ଭାରତକୁ ଏ ାର ଆଗାମୀ ର୍2ି0 ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ପାଇଁ ଦକି୍ଷଣ ଆଫି୍ରକା ପକ୍ଷ ନରି୍ର ସମର୍୍ନ ରଦବା ପାଇଁ ପ୍ରତଶୁିତ ିରଦଇଥିରଲ ଏବଂ 
ଦକି୍ଷଣ ଆଫି୍ରକାକୁ 2023 ରର ଏ ାର ବ୍ରକି୍ସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ପାଇ ଁଭାରତୀୟ ପକ୍ଷ ନରି୍ର ସମର୍୍ନ ର୍ଣାଇଥିରଲ। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଆଞ୍ଚଳକି ପ୍ରସଙ୍ଗ, ରବୈଶ୍ୱକି ବକିାଶ 
ଏବଂ ୟୁରକ୍ରନର ପରସି୍ଥ୍ିତ ିସରମତ ପାରସ୍ପରକି ଆଗ୍ର ର ବରି୍ୟ ଉପରର ମଧ୍ୟ ଆରଲାଚନା କରିଥିରଲ। 

5. ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସମ୍ପକ୍ର ଗତ ିବର୍ାୟ ରଖିବା ପାଇ ଁଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ମିଳତି ଆରୟାଗ ତର୍ା ବଭିିନ୍ନ ମିଳତି କାର୍୍ଯୟରଗାଷ୍ଠୀ ଭଳ ିଆନୁଷ୍ଠାନକି 
ରମକାନରି୍ମିର ନୟିମିତ ରବୈଠକ ର୍ାର ିରଖିବାକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସ ମତ ର ାଇଥିରଲ। ଭାରତୀୟ ପକ୍ଷ ଦକି୍ଷଣ ଆଫି୍ରକାକୁ ଆନ୍ତର୍୍ାତକି ରସୌର ରମଣ୍ଟ ଏବଂ 

ବପିର୍୍ଯୟୟ ମୁକାବଲିା ପାଇ ଁଭିର୍ତ୍ତଭୂିମି ରମଣ୍ଟରର ରର୍ଯାଗ ରଦବା ପାଇ ଁନମିନ୍ତ୍ରଣକୁ ରଦା ରାଇଥିରଲ। 

6. ଏକ ବନୁ୍ଧତ୍ୱପୂର୍୍ଣ୍ ଓ ଆନ୍ତରକି ପରରିବଶରର ଏ  ିଆରଲାଚନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ର ାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତ୍ୀ ପର୍୍ଯୟାୟ ବଚିାର ବମିର୍୍ ପାରସ୍ପରକି ସୁବଧିାର୍ନକ 
ତାରଖିରର ପି୍ରର ାରଆିରର ଆରୟାର୍ନ କରବିାକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ରାର୍ ିର ାଇଥିରଲ। 

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ 

ଅଗଷ୍ଟ 03, 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. 


