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ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ଓ ଅରେଲିଆେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍କଟ ରମାେସିନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 4 ଜୁନ୍ 2020 ରେ 
ଭର୍ଚୁ ଆଲ୍ ସମି୍ମଳନୀ 

ଜୁନ 03, 2020 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ 4 ଜୁନ୍ 2020 ରେ ଅରେଲିଆେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସ୍କଟ ରମାେସିନଙ୍କ ସହ ଭାେତ-ଅରେଲିଆ ଭର୍ଚୁ ଆଲ୍ 
ସମି୍ମଳନୀ କେରିେ। ଅରେଲିଆେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍କଟ ରମାେସିନଙ୍କ ଭାେତ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ର୍ଳତି େର୍ଚ ତାେଖି ରୂ୍ଡାନ୍ତ ରହାଇଥିଲା, କନୁି୍ତ ଏହ ିଗସ୍ତ 

ରହାଇପାେନିଥିଲା। ଏଥି ନମିରନ୍ତ ଏକ ଭେରୁ୍ଆଲ ସମି୍ମଳନୀ ଆର ାଜନ କେେିା ପାଇଁ ଦୁଇ ରଦଶ ସମ୍ମତ ିରଦଇଥିରଲ। ପ୍ରଥମ ଥେ ପାଇଁ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରମାଦୀ ଏକ ଭେରୁ୍ଆଲ ସମି୍ମଳନୀେ ଆର ାଜନ କେରିେ। ଏହା ଅରେଲିଆ ସହତି ଭାେତେ ସୁଦୃଢ ରହଉଥିୋ ସମ୍ପକଚ ଏେଂ 
ଏହାେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଚମଖୁୀ ଗତକୁି ଦଶଚାଏ। 

2. ପୂେଚେୁ ଦୁଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 6 ଅରପ୍ରଲ 2020 ରେ ରକାଭିଡ-19 ମହାମାେୀ ପେସି୍ଥିତ ିେରି୍ ରେ ରଟଲିର ାନ ଜେଆିରେ ର୍ର୍ଚ୍ଚା 

କେଥିିରଲ। ନଜି ରଦଶରେ  ସଥିିୋ େରିଦଶୀ ନାଗେକିଙ୍କ ସୁେଧିା ଓ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉଭ  ଆରଲାର୍ନା କେଥିିରଲ। ଦୁଇ ରଦଶ ମଧ୍ୟରେ 
ସମ୍ପକଚ ପାଇଁ ପ୍ରୋସୀ ଭାେତୀ ଙ୍କେ ଯ୍ରଥଷ୍ଟ ଅେଦାନ ଅଛ।ି ଏହ ିରଟଲିର ାନ ର୍ର୍ଚ୍ଚାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍କଟ ରମାେସିନ ଭାେତୀ  ରଗାଷ୍ଠୀ 
େରି୍ ରେ କହଥିିରଲ, େରିଶର୍କେ ିଭାେତୀ  ଛାତ୍ର ରଯ୍ଉମଁାରନ ଅରେଲିଆ ସମାଜେ ଏକ ସ୍ପନ୍ଦତି ଅଂଶ। 

3. ଭାେତ ଓ ଅରେଲିଆେ େହୁତ ଉର୍ମ ଏେଂ େନୁ୍ଧତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଚ ସମ୍ପକଚ େହଛି,ି ଯ୍ାହା କ୍ରରମ େସି୍ତାେ ଏେଂ େୃଦ୍ଧ ିପାଉଛ।ି 

4. ରସରପେମବେ 2014 ରେ ଅରେଲିଆେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରଟାନ ିଆେଟ୍ଟଙ୍କ ଭାେତ ଗସ୍ତ ଏେଂ ନରଭମବେ 2014 ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରମାଦୀଙ୍କ 

ଅରେଲିଆ ଗସ୍ତ ସହତି ଦୁଇ ରଦଶ ମଧ୍ୟରେ େଣନୀତକି ଭାଗିଦାେୀ 2014 ରେ ମଜେୁତ ରହାଇଥିଲା। ନରଭମବେ 2014 ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ରମାଦୀଙ୍କ ଅରେଲିଆ ଗସ୍ତ ସମ ରେ ଅରେଲିଆ ଓ ଭାେତ ମଧ୍ୟରେ ସେୁକ୍ଷା ସହରଯ୍ାଗ ପାଇଁ ରୁ୍କି୍ତ ସାକ୍ଷେ ରହାଇଥିଲା ଯ୍ାହା  ଳରେ ଦୁଇ 

ରଦଶ ମଧ୍ୟରେ ରେୈରଦଶକି, ପ୍ରତେିକ୍ଷା ଏେଂ ସେୁକ୍ଷା ନୀତ ିେନିମି େ ମୂଳଦୁଆ ପଡଲିା। ରସରେଠାେୁ ନ ିମିତ ଭାରେ ଦୁଇ ରଦଶ ମଧ୍ୟରେ 
ଅନୁଷ୍ଠାନକି ଭାେ େନିମି  ର୍ାଲିଛ।ି 

5. ଦୁଇ ରଦଶ ମଧ୍ୟରେ ଉର୍ଚ୍ ସ୍ତେୀ  ଭାେ େନିମି  ମଧ୍ୟ ଜାେ ିେହଛି।ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାଲକମ୍ ଟନଚେୁଲ୍ ଅରପ୍ରଲ 2017 ରେ ଭାେତ 
ଗସ୍ତରେ ଆସଥିିରଲ; ମାର୍ଚ୍ଚ 2018 ରେ ଅରେଲିଆେ ଗଭର୍ଣ୍ଚେ ରଜରନୋଲ ଭାେତ ଗସ୍ତରେ ଆସ ିଆନ୍ତଜଚାତୀ  ରସୌେ ରଗାଷ୍ଠୀ ସମୂହେ 
ପ୍ରତଷି୍ଠା ସମି୍ମଳନୀରେ ରଯ୍ାଗ ରଦଇଥିରଲ ଏେଂ ଭାେତେ ୋେପତ ିନରଭମବେ 2018 ରେ ଅରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ଯ୍ାଇଥିରଲ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ରମାଦୀ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରମାେସିନ ଗତ ରଦଢ଼ େର୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ର୍ାେଥିେ ରଭଟଛିନ୍ତ ି– ପୂେଚ ଏସଆି ଶଖିେ ସମି୍ମଳନୀ (ସଙି୍ଗାପେୁ, 14 



ନରଭମବେ 2018), ଜ2ି0 ସମି୍ମଳନୀ (ଓସାକା, 29 ଜୁନ 2019), ଜ7ି ସମି୍ମଳନୀ (େଆିେଜି, 25 ଅଗଷ୍ଟ 2019), ପେୂଚ ଏସଆି ଶଖିେ 

ସମି୍ମଳନୀ (େୟାଙ୍କକ, 04 ନରଭମବେ 2019)। 

6. ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ଆଥକି କାଯ୍ଚୟକଳାପ େୃଦ୍ଧ ିପାଇଛ।ି ଦୁଇ ରଦଶ ମଧ୍ୟରେ ୋଣିଜୟ 2018-19 ରେ ପ୍ରା  21 େଲିି ନ ଆରମେକିୀ  ଡଲାେ 
ଥିଲା। ଅରେଲିଆ ଭାେତରେ 10.74 େଲିି ନ ଆରମେକିୀ  ଡଲାେ କ୍ରମେଦ୍ଧଷୁି୍ଣ ନରିେଶ କେଥିିୋରେରଳ ଭାେତ ଅରେଲିଆରେ 

ସମଦୁା  10.45 େଲିି ନ ଆରମେକିୀ  ଡଲାେ ନରିେଶ କେଛି।ି ଅରେଲିଆନ ସପୁେ ରପନସନ  ଣ୍ଡ 1 େଲିି ନ ଆରମେକିୀ  ଡଲାେ 
ଭାେତେ ଜାତୀ  ଭିତ୍ତଭୂିମ ିନରିେଶ ପାଣ୍ଠରିେ ନରିେଶ କେଛି।ି ଦୁଇ ରଦଶ ପେସ୍ପେ ମଧ୍ୟରେ ନରିେଶ ଓ ୋଣିଜୟ େୃଦ୍ଧ ିକେେିା ପାଇଁ 
ରର୍ଷ୍ଟିତ। 

7. ଦୁଇଟ ିଗଣତାନ୍ତ୍ରକି ରଦଶ ଭାେରେ ଭାେତ ଓ ଅରେଲିଆ େଭିିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳକି ଓ ଆନ୍ତଜଚାତୀ  ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ପେସ୍ପେ ଦୃଷି୍ଟରକାଣକୁ 

େୁଝେିାରେ ସକ୍ଷମ। ଏକ ମକୁ୍ତ, ରଖାଲା, ସମାରେଶୀ ଏେଂ ସମୃଦ୍ଧ ଭାେତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗେୀ  ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଉଭ  ରଦଶ ସହଭାଗୀ 

ଉପା ରେ କାଯ୍ଚୟେତ। 

8. ଭାେତେ ଆନ୍ତଜଚାତୀ  କାଯ୍ଚୟକ୍ରମ ଯ୍ଥା ଆଇଏସଏ, ସଡିଆିେଆଇ, ଏେଂ ଇରଣ୍ଡା-ପାସ ିିକ ଓରସନସ' ଇନସିଏିଟଭି (ଆଇପିଓଆଇ)କୁ    

ଅରେଲିଆ ସମଥଚନ କେୁଛ।ି ଏକ େସୃି୍ତତ ମିଳତି ଜାତସିଂଘ ସେୁକ୍ଷା ପେରି୍ଦରେ ଭାେତେ ସଦସୟତାକୁ ଅରେଲିଆ ସମଥଚନ କେୁଛ।ି ନକିଟ 
ଅତୀତରେ ଅରେଲିଆ ଗପୁରେ ଓ ୱାରସନାେ ଆରେଞ୍ଜରମଣ୍ଟରେ ଭାେତେ ସଦସୟତାକୁ ଅରେଲିଆ ସମଥଚନ କେଥିିଲା। 

9. ଭାେତ ଓ ଅରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ େୃଦ୍ଧ ିପାଉଥିୋ ସମ୍ପକଚ ପେରିପ୍ରକ୍ଷୀରେ, ଏହ ିଭର୍ଚୁ ଆଲ୍ ସମି୍ମଳନୀ ଦୁଇ ରନତାଙୁ୍କ େୟାପକ ସମ୍ପକଚ ଢାଞ୍ଚାେ 
ମୂଲୟା ନ କେେିା ପାଇଁ ଏେଂ ରକାଭିଡ-19 ମହାମାେୀ ଉପରେ ରସମାନଙ୍କେ ପ୍ରତକି୍ର ିା େରି୍ ରେ ଆରଲାର୍ନା କେେିା ପାଇଁ ଏକ 

ସୁରଯ୍ାଗ ରଦେ। 

 

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ 
ଜୁନ 03, 2020 

 

 

 

 

 

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. 


