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ଭାରତ-ମାଲେସଆି ମଧ୍ୟଲର ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯୟ୍ାୟ ଲ ୈଲେଶକି କାର୍ଯୟ୍ାଳୟସ୍ତରୀୟ  ଚିାର  ମିର୍ ୍(ଏଫଓସ)ି 

ଏପି୍ରେ 12, 2022 

ଲ ୈଲେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସଚ ି (ପ ୂ୍) ଶ୍ରୀ ଲସୌରଭ କୁମାର ଏ ଂ ମାଲେସଆିର ଲ ୈଲେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନ୍ତର୍୍ତ 
ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ  ୟାପାର  ଭିାର୍ର ଉପ ମହାସଚ ି ମାନ୍ୟ ର ଡାଲ ା ଅମ୍ରାନ୍  ନି୍ ମହମ୍ମେ ଜନି୍ ଭାରତ ଏ ଂ ମାଲେସଆି ମଧ୍ୟଲର 12 ଏପି୍ରେ 
2022 ଲର ମାଲେସଆିର ପୁତ୍ରଜୟଠାଲର ଅନୁ୍ଷ୍ଠିତ ପଞ୍ଚମ ଲ ୈଲେଶକି କାର୍୍ଯୟାଳୟସ୍ତରୀୟ  ଚିାର  ମିର୍୍ (ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ  ଚିାର  ମିର୍୍) ର 

ସହ-ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରଥିିଲେ। 

2. ଏହ ିର୍ସ୍ତ ସମୟଲର ସଚ ି (ପ ୂ୍) ମାଲେସଆିର ଲ ୈଲେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟ ର ଡାଲ ା ଶ୍ରୀ ଲସୈଫୁଦ୍ଦନି୍ ଅ େୁଲ୍ଲାଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ 

କରଥିିଲେ ଏ ଂ ଭାରତ-ମାଲେସଆି ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସମ୍ପକ୍ ଉପଲର ମତ  ନି୍ମିୟ କରଥିିଲେ। 

3. ଲ ୈଲେଶକି କାର୍୍ଯୟାଳୟସ୍ତରୀୟ  ଚିାର  ମିର୍୍ ସମୟଲର ଭାରତ ଏ ଂ ମାଲେସଆି ମଧ୍ୟଲର ଥି ା  ହୁମଖୁୀ ସମ୍ପକକୁ୍ ସମୀକ୍ଷା କର ି
ଉଭୟ ପକ୍ଷ 2015 ର  ର୍ଦ୍ଧତି ରଣନ୍ୀତକି ଭାରି୍ୋରୀ ଲେମୱକଲ୍ର ସାମଗି୍ରକ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସମ୍ପକକୁ୍ ଆର୍କୁ  ଢାଇ ାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ 

କରଥିିଲେ। ଦ୍ୱପିାକ୍୍ିି୍ ସମପ୍ାର୍୍ ର ସମସ୍ତ େରି୍ର ସମୀକ୍ଷା କର ିା ଏ ଂ ପାରସ୍ପରକି ଆଗ୍ରହର ଆଞ୍ଚଳକି ତଥା ଆନ୍ତଜା୍ତକି ପ୍ରସଙ୍ଗ 

ଉପଲର ମତ  ନି୍ମିୟ କର ିା ପାଇଁ ଏହ ି ଚିାର  ମିର୍୍ ସଲୁର୍ଯାର୍ ପ୍ରୋନ୍ କରଥିିୋ। 

4.  ୃର୍ଦ୍ଧ ିପାଉଥି ା ଅଥଲ୍ନ୍ୈତକି ଓ  ାଣିଜୟିକ ସମ୍ପକ୍ ଉପଲର ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସଲନ୍ତାର୍  ୟକ୍ତ କରଥିିଲେ ଏ ଂ  ଭିିନ୍ନ ଲକ୍ଷତ୍ରଲର ସହଲର୍ଯାର୍କୁ 
ଆହୁର ିଲଜାରୋର କର ିା ପାଇଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ସହଭାର୍ୀ ପ୍ରତ ିର୍ଦ୍ଧତାକୁ ଧ୍ୟାନ୍ଲର ରଖି ଲକାଭିଡ ପର ର୍ତ୍୍ୀ ସମୟଲର ସମ୍ପକର୍ ଶୀଘ୍ର 

ପୁନ୍ରୁର୍ଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରଥିିଲେ। 

5.  ଭିିନ୍ନ ଲକ୍ଷତ୍ରଲର ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ଲମକାନ୍ଜିମିକୁ ପନୁ୍ଃସକ୍ରିୟ କର ିା ଏ ଂ ପାରସ୍ପରକି ସ ୁଧିାଜନ୍କ େନି୍ଲର ଲହ ାକୁ ଥି ା ପର ର୍ତ୍୍ୀ 
ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ମଳିତି ଆଲୟାର୍ ଲ ୈଠକଲର ଫଳାଫଳ ଉପସ୍ଥାପନ୍ କର ିା ପାଇଁ େୁଇ ପକ୍ଷ କାର୍୍ଯୟ କର ିାକୁ ସହମତ ଲହାଇଥିଲେ। 

6. ଚଳତି  ର୍୍ କୂ ଲନ୍ୈତକି ସମ୍ପକ ୍ପ୍ରତଷି୍ଠା ଲହ ାର 65  ର୍୍ ପୂରଣ ଲହାଇଥି ାରୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଉଭୟ ଭାରତ ଏ ଂ ମାଲେସଆିଲର  ଭିିନ୍ନ 
କାର୍୍ଯୟକ୍ରମ ଆଲୟାଜନ୍ କର ିାକୁ ସହମତ ଲହାଇଥିଲେ। 

7. ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପର ର୍ତ୍୍ୀ ଏଫଓସକୁି ନୂ୍ଆେଲି୍ଲୀଲର ପାରସ୍ପରକି ସୁ ଧିାଜନ୍କ େନି୍ଲର ଆଲୟାଜନ୍ କର ିାକୁ ରାଜ ିଲହାଇଥିଲେ। 

ନୂ୍ଆେଲି୍ଲୀ 

ଏପି୍ରେ 12, 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. 

 


