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ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ଅବେଲିଆ ଓ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଗସ୍ତ (10-15 ବଫବୃ୍ଆରୀ 
2022) 

ବଫବୃ୍ଆରୀ 09, 2022 

ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ତାଙ୍କ ଅବେଲିଆ ପ୍ରତପିକ୍ଷ ସୁଶ୍ରୀ ମାରସି ବପନ୍ଙ୍କ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରବମ 10-13 ବଫବୃ୍ଆରୀ 

2022 ଅବେଲିଆ ଗସ୍ତବର ଯିବବ୍। ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବ୍ବର ଅବେଲିଆକୁ ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ। ବକାଭିଡ 19 
ମହାମାରୀ ଆରମ୍ଭ ବହବ୍ା ପବର ଏହାର ସୀମା ବ ାଲିବ୍ା ପବର ଏହା ଭାରତ ତରଫରୁ ଅବେଲିଆକୁ ପ୍ରଥମ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ଗସ୍ତ ବହବ୍। 

2. ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅବେଲିଆ, ଜାପାନ୍ ଏବ୍ଂ ଆବମରକିାର ବବ୍ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀମାନ୍ଙ୍କ ସହତି 11 ବଫବୃ୍ଆରୀ 2022 ବର 

ବମଲବ୍ର୍ଣ୍ଣବର ଆବୟାଜତି ବହବ୍ାକୁ ଥିବ୍ା ଚତୁଥଣ କ୍ୱାଡ ବବ୍ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀମାନ୍ଙ୍କ ବବ୍ୈଠକବର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରବିବ୍। ବଫବୃ୍ଆରୀ 2021 ବର 
ଆବୟାଜତି ବହାଇଥିବ୍ା ବସମାନ୍ଙ୍କର ଭଚଣୁ ଆଲ୍ ବବ୍ୈଠକର ସମୀକ୍ଷା କରବି୍ା ତଥା ଏକ ମୁକ୍ତ, ବ ାଲା ଏବ୍ଂ ଅନ୍ତଭଣୂ କ୍ତ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ 
ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳର ସହଭାଗୀ େୂରେୃଷି୍ଟକୁ େୃଷି୍ଟବର ରଖି ଆଞ୍ଚଳକି ରଣନ୍ୀତକି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପବର ମତ ବ୍ନି୍ମିୟ କରବି୍ା ପାଇଁ ଏହ ିବବ୍ୈଠକ 

ମନ୍ତ୍ରୀମାନ୍ଙୁ୍କ ଏକ ସବୁଯାଗ ପ୍ରୋନ୍ କରବି୍। ମନ୍ତ୍ରୀମାବନ୍ ଜାର ିରହଥିିବ୍ା କ୍ୱାଡ ସହବଯାଗର ସମୀକ୍ଷା କରବିବ୍ ଏବ୍ଂ ବକାଭିଡ ମହାମାରୀ, 
ବଯାଗାଣ ଶଙୃ୍ଖଳା, ଜଟଳି ପ୍ରଯୁକି୍ତବ୍େିୟା, ଜଳବ୍ାୟୁ ପରବି୍ର୍ତ୍ଣନ୍, ଭିର୍ତ୍ଭୂିମି ଆେ ିସାମ୍ପ୍ରତକି ଆହୱାନ୍କୁ ସମାଧାନ୍ କରବି୍ା ପାଇଁ 2021 ବର 
ଆବୟାଜତି ବହାଇଥିବ୍ା େୁଇଟ ିସମି୍ମଳନ୍ୀବର ବନ୍ତୃବ୍ଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ ାଷତି ସକରାତ୍ମକ ତଥା ଗଠନ୍ମୂଳକ ଏବଜଣ୍ଡା ଉପବର କାଯଣୟପନ୍ଥା 

ନ୍ରି୍ଦ୍ଣାରଣ କରବିବ୍। 

3. ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବ୍ଂ ଅବେଲିଆର ବବ୍ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ 12 ବଫବୃ୍ଆରୀ 2022 ବର ଆବୟାଜତି ବହବ୍ାକୁ ଥିବ୍ା ଦ୍ୱାେଶ 
ବବ୍ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବେମୱାକଣ ଆବଲାଚନ୍ାର ସହ-ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରବିବ୍। େୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତ-ଅବେଲିଆ ବ୍ସୃି୍ତତ ରଣନ୍ୀତକି ଭାଗିୋରୀର 

ଅଗ୍ରଗତରି ସମୀକ୍ଷା କରବିବ୍ ଏବ୍ଂ ପାରସ୍ପରକି ଆଗ୍ରହର ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ, ବ୍ହୁପକ୍ଷୀୟ ଏବ୍ଂ ଆଞ୍ଚଳକି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପବର ଆବଲାଚନ୍ା କରବିବ୍। 

4. ବସହ ିେନି୍ ଅବେଲିଆର ବବ୍ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶ୍ରୀ ମାରସି ବପନ୍ଙ୍କ ସହ ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ବବ୍ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀମାନ୍ଙ୍କ ପ୍ରଥମ 

ସାଇବ୍ର ବେମୱାକଣ ଆବଲାଚନ୍ା (ଏଫଏମସଏିଫଡ)ି ବର ସହ-ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରବିବ୍। ସାଇବ୍ର ଏବ୍ଂ ସାଇବ୍ର-ସମଥତି ଜଟଳି ପ୍ରଯୁକି୍ତବ୍େିୟା 
ସହବଯାଗ ଉପବର ଭାରତ-ଅବେଲିଆ ବେମୱାକଣ ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା ଏବ୍ଂ ଜୁନ୍ 2020 ବର ପ୍ରଧାନ୍ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନ୍ବରନ୍ଦ୍ର ବମାେୀ ଓ ଅବେଲିଆର 
ପ୍ରଧାନ୍ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍କଟ ବମାରସିନ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟବର ଅନୁ୍ଷ୍ଠିତ ଭଚଣୁ ଆଲ୍ ବନ୍ତୃବ୍ଗଣଙ୍କ ସମି୍ମଳନ୍ୀବର ସ୍ୱାକ୍ଷରତି ବହାଇଥିବ୍ା ସହାୟକ କାଯଣୟ ବଯାଜନ୍ାର 
କାଯଣୟକାରତିାବର ବହାଇଥିବ୍ା ପ୍ରଗତରି େୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀକ୍ଷା କରବିବ୍। 

 



5. ଅବେଲିଆର ରାଜବନ୍ୈତକି େଳର ବନ୍ତା, ବଶୈକି୍ଷକ ଏବ୍ଂ ବ୍ୟବ୍ସାୟିକ ତଥା ପ୍ରବ୍ାସୀ ଭାରତୀୟ ଏବ୍ଂ ଛାତ୍ରମାନ୍ଙ୍କ ସହତି ବବ୍ୈବେଶକି 

ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ବବ୍ୈଠକ କରବି୍ାର କାଯଣୟକ୍ରମ ରହଛି।ି 

6. ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ 13-15 ବଫବୃ୍ଆରୀ 2022 ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଗସ୍ତ କରବିବ୍। ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବ୍ବର ଏହା 
ଫିଲିପାଇନ୍ସକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ ବହବ୍। 

7. ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଫିଲିପାଇନ୍ସର ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର ସଚବି୍ ଟଓିବଡାବରା ଏଲ୍ ବଲାକସନି୍ ଜୁନ୍ଅିରଙ୍କ ସହ କଥାବ୍ାର୍ତ୍ଣା 

ବହବବ୍। ବସମାନ୍ଙ୍କ ସହ-ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାବର ନ୍ବଭମୱର 2020 ବର ଭଚଣୁ ଆଲ୍ ଫମଣାଟବର ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସହବଯାଗ ଉପବର ଆବୟାଜତି ମିଳତି 

ଆବୟାଗର ବବ୍ୈଠକ ପରଠାରୁ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସମ୍ପକଣବର ବହାଇଥିବ୍ା ପ୍ରଗତରି ଉଭୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀକ୍ଷା କରବିବ୍। ପାରସ୍ପରକି ସ୍ୱାଥଣର ଆଞ୍ଚଳକି 
ତଥା ଆନ୍ତଜଣାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପବର ମଧ୍ୟ ଆବଲାଚନ୍ା କରାଯିବ୍। 

8. ଫିଲିପାଇନ୍ସର ରାଜବନ୍ୈତକି ବନ୍ତୃବ୍ଗଣଙ୍କ ସହତି ବବ୍ୈଠକ ବ୍ୟତୀତ ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟବର ମନ୍ଲିାଠାବର 
ଭାରତୀୟ ସମୁୋୟ ସହତି ବ୍ାର୍ତ୍ଣାଳାପ କରବିବ୍। 

9. ଏହ ିଗସ୍ତ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର, ଅବେଲିଆ ଏବ୍ଂ ଆସଆିନ୍ର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ସେସୟ ଫିଲିପାଇନ୍ସବର ଆମର ପ୍ରମ ୁ 

ଅଂଶୀୋରମାନ୍ଙ୍କ ସହତି ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସମ୍ପକଣକୁ ଆହୁର ିମଜବୁ୍ତ କରବି୍ ବବ୍ାଲି ଆଶା କରାଯାଉଛ।ି 

ନୂ୍ଆେଲି୍ଲୀ 

ବଫବୃ୍ଆରୀ 09, 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. 


