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ଭାରତ ଏବଂ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରର 11 ତମ ପର୍ଯୟ୍ାୟ ରବୈରେଶକି କାର୍ଯୟ୍ାଳୟ ସ୍ତରୀୟ ବଚିାର ବମିର୍ ୍

ଅଗଷ୍ଟ 02, 2022 

ଭାରତ-ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରର ରବୈରେଶକି କାର୍୍ଯୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ ବଚିାର ବମିର୍୍ (ଏଫଓସ)ି ର ଏକାେଶ ପର୍୍ଯୟାୟ ରବୈଠକ 02 ଅଗଷ୍ଟ 

2022 ରର ନୂଆେଲି୍ଲୀରର ଅନୁଷ୍ଠିତ ର ାଇର୍ଯାଇଛ।ି ଏ  ିରବୈଠକରର ସଚବି (ପଶି୍ଚମ) ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ବମା୍ ଏବଂ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ରବୈରେଶକି 
ବୟାପାର ବଭିାଗ (ଏଫଡଏିଫଏ) ର ରାଷ୍ଟ୍ର ସଚବି ସୁଶ୍ରୀ ଲି୍ଭିୟା ଲି୍ୟୁ ସ -ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରଥିିରଲ୍। 

2. ଏ  ିବଚିାର ବମିର୍୍ ସମୟରର ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସମ୍ପକର୍ ବସୃି୍ତତ ସମୀକ୍ଷା କରଥିିରଲ୍। ରସମାରନ ରସମାନଙ୍କର େୀର୍୍ସ୍ଥାୟୀ ସକ୍ରୟି 

ସ ଭାଗୀତାକୁ ଉରଲ୍ଲଖ କରଥିିରଲ୍ ଏବଂ ଏ ାକୁ ଭବରି୍ୟ ଉନମଖୁୀ କରବିାକୁ ରାଜ ିର ାଇଥିରଲ୍। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପ୍ରଶଂସା କରଥିିରଲ୍ ରର୍ଯ ବାର୍କି 
ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ବାଣିଜୟ 30 ବଲିି୍ୟନ ଆରମରକିୀୟ ଡଲ୍ାରରୁ ଅଧିକ ର ାଇଛ ିଏବଂ ବାଣିଜୟରର ବବିଧିତା ଆଣବିାର ଗରୁୁତ୍ୱ ଉପରର ସ ମତ 

ର ାଇଥିରଲ୍। ଇଞି୍ଜନୟିରଂି, ରସବା, ସଠକି ଉପକରଣ, ରାସାୟନକି ପୋର୍୍ ଏବଂ ଔର୍ଧୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଭଳ ିରକ୍ଷତ୍ରରର ଭାରତରର 330 ରୁ 
ଅଧିକ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର କମ୍ପାନୀ କାର୍୍ଯୟରତ ଥିବାରବରଳ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀମାରନ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରର ସୂଚନା ପ୍ରରୁ୍ଯକି୍ତବେିୟା, ଔର୍ଧୀୟ 
ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ର୍ଯନ୍ତ୍ରପାତ ିଭଳ ିରକ୍ଷତ୍ରରର କାର୍୍ଯୟ କରୁଛନ୍ତ।ି 

3. ଭାରତ-ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ପୁଞି୍ଜ ବନିରିର୍ଯାଗ ଚୁକି୍ତ ଏବଂ ଭାରତ-ଇଏଫଟଏି ବାଣିଜୟ ଓ ଅର୍ର୍ନୈତକି ଭାଗିୋରୀ ଚୁକି୍ତନାମା 
(ରଟପା) ଉପରର ର ାଇଥିବା ବୁଝାମଣାରର ଅଗ୍ରଗତ ିଉପରର ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଆରଲ୍ାଚନା କରଥିିରଲ୍ ଏବଂ ଏଗୁଡକୁି ଶୀଘ୍ର ଚୂଡାନ୍ତ କରବିାର 

ଆବଶୟକତା ଉପରର ସ ମତ ର ାଇଥିରଲ୍। ନବସଜୃନତା, ଡଜିଟିାଲ୍ାଇରଜସନ, ପର୍୍ଯୟଟନ, େକ୍ଷତା ବକିାଶ, ବଜି୍ଞାନ ଓ ପ୍ରରୁ୍ଯକି୍ତବେିୟା ଏବଂ 
କଳା ଓ ସଂସ୍କତୃ ିରକ୍ଷତ୍ରରର ସ ରର୍ଯାଗ ବୃଦ୍ଧ ିଉପରର ମଧ୍ୟ ଆରଲ୍ାଚନା କରାର୍ଯାଇଥିଲ୍ା 

4. ମିଳତି ଜାତସିଂର୍ରର ସ ରର୍ଯାଗ, ଭାରତର ଆଗାମୀ ଜ2ି0 ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଏବଂ ୟୁରକ୍ରନର ପରସି୍ଥିତ ିସରମତ ବ ୁପକ୍ଷୀୟ ତର୍ା ଆଞ୍ଚଳକି 

ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରର ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମତ ବନିମିୟ କରଥିିରଲ୍। ଜାତିସଂଘ ଓ ଅନୟାନୟ ବ ୁପକ୍ଷୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରର ନୟିମିତ ବଚିାର ବମିର୍୍ 
କରବିାକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ସ ମତ ର ାଇଥିରଲ୍। 

5. ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସାଂସ୍କତୃକି ତର୍ା ରଲ୍ାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ସମ୍ପକକୁ୍ ଆଗକୁ ବଢାଇବାକୁ ସ ମତ ର ାଇଥିରଲ୍ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ବର୍୍ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ 
କୂଟରନୈତକି ସମ୍ପକ୍ ସ୍ଥାପନାର 75 ବର୍୍ ପୂର୍ତ୍ତକୁି ପାଳନ କରବିାକୁ ଆଗ୍ର  ପ୍ରକାଶ କରଥିିରଲ୍। 

6. ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସମ୍ପକର୍ ଗତ ିବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ଆୋନ ପ୍ରୋନ ଏବଂ ମିଳତି ଅର୍ର୍ନୈତକି ଆରୟାଗ ଏବଂ ରରଳବାଇ ଓ 
ପରରିବଶ ତର୍ା ଆର୍କି ଆରଲ୍ାଚନା ଉପରର ମଳିତି କାର୍୍ଯୟରଗାଷ୍ଠୀ ଭଳ ିଆନୁଷ୍ଠାନକି ରମକାନଜିମିର ନୟିମିତ ରବୈଠକ ଜାର ିରଖିବାକୁ 
ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସ ମତ ର ାଇଥିରଲ୍। 

 



7. ଏକ ବନୁ୍ଧତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍୍ ପରରିବଶରର ଆରଲ୍ାଚନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ର ାଇଥିଲ୍ା। ପରବର୍ତ୍ତ୍ୀ ପର୍୍ଯୟାୟ ବଚିାର ବମିର୍୍ ସଇୁଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବରନର୍ର 
ପାରସ୍ପରକି ସୁବଧିାଜନକ ତାରଖିରର ଆରୟାଜନ କରବିାକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ରାଜ ିର ାଇଥିରଲ୍। 

 

ନୂଆେଲି୍ଲୀ 

ଅଗଷ୍ଟ 02, 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. 


