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ଭାରତ ଏବଂ ଇଥିଓପିଆ ମଧ୍ୟରର ଚତୁର୍ଥ ରବୈରେଶକି କାର୍ଯଥୟାଳୟସ୍ତରୀୟ ବଚିାର ବମିର୍ଥ 

ଅରକଟାବର 03, 2022 

ଭାରତ ଏବଂ ଇଥିଓପିଆ ମଧ୍ୟରର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯଥୟାୟ ରବୈରେଶକି କାର୍ଯଥୟାଳୟସ୍ତରୀୟ ବଚିାର ବମିର୍ଥ (ଏଫଓସ)ି 03 ଅରକଟାବର 2022 ରର 
ଆଡସି୍ ଆବାବାଠାରର ଅନୁଷ୍ଠିତ ର ାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରର ଭାରତୀୟ ରବୈରେଶକି ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ରୁ୍ଯଗ୍ମ ସଚବି (ପୂବଥ ଓ େକି୍ଷଣ 
ଆଫି୍ରକା) ଶ୍ରୀ ପୁନୀତ ଆର କୁଣ୍ଡଲ ଏବଂ ଇଥିଓପିଆର ରବୈରେଶକି ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନ୍ତଗ୍ଥତ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚୟ, ଏସଆି ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ 
ମ ାସାଗ୍ରୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୟାପାର ବଭିାଗ୍ର ମ ାନରିଦଥଶକ ତର୍ା ରାଷ୍ଟ୍ରେୂତ ଡକଟର ରଗ୍ରବଇ ୁ ଗ୍ଙ୍ଗା ଗ୍ାଇର ା (ପିଏଚଡ)ି ସ -ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା 

କରଥିିରଲ। 

2. ଉଭୟ ରେଶର ପ୍ରତନିଧିି େଳ ରବୈରେଶକି କାର୍ଯଥୟାଳୟସ୍ତରୀୟ ବଚିାର ବମିର୍ଥ ସମୟରର ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସମ୍ପକଥର ସମସ୍ତ େଗି୍ ଉପରର ସମୀକ୍ଷା 

କରଥିିରଲ। ଆରଲାଚନା ର ାଇଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗଗ୍ୁଡକି ମଧ୍ୟରର ରାଜରନୈତକି ରର୍ଯାଗ୍ୋନ, ବାଣିଜୟ ଓ ଅର୍ଥରନୈତକି ପ୍ରସଙ୍ଗ, ବକିାଶ ସ ଭାଗ୍ୀତା 

ପ୍ରକଳ୍ପ, ସାଂସ୍କତୃକି ଓ କନସଲୁାର ବରି୍ୟ, ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷା ରକ୍ଷତ୍ରରର ସ ରର୍ଯାଗ୍, ରଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ସମ୍ପକଥ ଆେ ିଅନ୍ତଭଥୁ କ୍ତ ଥିଲା। ପ୍ରତରିକ୍ଷା, 
ବଜି୍ଞାନ ଓ ପ୍ରରୁ୍ଯକି୍ତବେିୟା, ଶକି୍ଷା, କୃର୍ ିଓ ଆନୁସାଙି୍ଗକ ରକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ ରବସାମରକି ବମିାନ ଚଳାଚଳ ଭଳ ିରକ୍ଷତ୍ରରର ରର୍ଯାଗ୍ୋନକୁ ବୟାପକ 

କରବିା ନମିରନ୍ତ କାର୍ଯଥୟ କରବିାକୁ ମଧ୍ୟ ସ ମତ ିପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପାରସ୍ପରକି ଆଗ୍ର ର ଆଞ୍ଚଳକି ଓ ଆନ୍ତଜଥାତକି ପ୍ରସଙ୍ଗଗ୍ୁଡକି ଉପରର 
ଏବଂ ଏୟୁ ସମବନ୍ଧୀୟ ବରି୍ୟଗ୍ୁଡକି ଉପରର ମଧ୍ୟ ମତ ଆୋନପ୍ରୋନ ର ାଇଥିଲା। 

3. ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସମ୍ପକଥକୁ ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ପାରସ୍ପରକି ଲାଭୋୟକ କରବିା ପାଇଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ରାଜରନୈତକି ଆୋନ ପ୍ରୋନ ଏବଂ 
ମିଳତି ସଂସ୍ଥାଗ୍ତ ରମକାନଜିମିର ନୟିମିତ ରବୈଠକ ଜାର ିରଖିବାକୁ ସ ମତ ର ାଇଥିରଲ। ମିଳତି ବଜି୍ଞାନ ଓ ପ୍ରରୁ୍ଯକି୍ତବେିୟା କମି  ି
(ରଜଏସ ସି)ି ଏବଂ ମିଳତି ବାଣିଜୟ କମି  ି(ରଜ ସି)ି ଆେ ିସଂସ୍ଥାଗ୍ତ ରମକାନଜିମି ଅଧୀନରର ରବୈଠକ ଶୀଘ୍ର ଆରୟାଜନ କରବିାକୁ ଏବଂ 
ପାରସ୍ପରକି ସୁବଧିାଜନକ ତାରଖିରର ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସ ରର୍ଯାଗ୍ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ଥୀ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ମଳିତି ଆରୟାଗ୍ ରବୈଠକ ଆରୟାଜନ େଗି୍ରର 

କାର୍ଯଥୟ କରବିାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସ ମତ ର ାଇଥିରଲ। 

4. ଏକ ବନୁ୍ଧତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଥ ଓ ଆନ୍ତରକି ପରରିବଶରର ଏ  ିଆରଲାଚନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ର ାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ଥୀ ପର୍ଯଥୟାୟ ବଚିାର ବମିର୍ଥକୁ ନୂଆେଲି୍ଲୀରର 
ପାରସ୍ପରକି ସୁବଧିାଜନକ ତାରଖିରର ଆରୟାଜନ କରବିାକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ରାଜ ିର ାଇଥିରଲ। 

ଆଡସି୍ ଆବାବା 

ଅରକଟାବର 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. 


