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ମଇ ୧୬, ୨୦୨୨ରେ ରେପାଳେ ଲୁମି୍ବେ ିଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରୀ 
 
ପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ େରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ରେପାଳେ ପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରୀ ମାେୟବେ ରେେ ବାହାଦୂେ ରଦଓବାଙ୍କ େମିନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରରମ ବୁଦ୍ଧ ପୂରି୍ଣ୍ଣମା
େ େୁଭ ଅବସେରେ ମଇ ୧୬, ୨୦୨୨ ରେ ସେକାେୀ ଗସ୍ତରେ ରେପାଳେ ଲୁମି୍ବେ ିଯାଇଛନ୍ତ ି। ପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଏହା 
ଶ୍ରୀ େରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀଙ୍କେ ପଞ୍ଚମ ରେପାଳ ଗସ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଲୁମି୍ବେ ିଗସ୍ତ ଥିଲା । 

2.ପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରୀ ରଦଓବା, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଡକଟେ ଅର୍ଜୁ ୋଣା ରଦଓବା, ଗହୃମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବାଲ କୃଷ୍ଣ ଖଣ୍ଡ, ରବୈରଦେକି ବୟାପାେ ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଡକଟେ ୋୋୟଣ ଖାଡକା, ଭିତ୍ତଭୂିମି ଏବଂ ପେିବହେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ରେେୁ କୁମାେୀ ଯାଦବ, େକି୍ତ, ର୍ଳ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ର୍ଳରସ
ଚେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପାମ୍ଫା ଭୁସାଲ, ସଂସ୍କତୃ,ି ରବସାମେିକ ବମିାେ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ପଯଜୟଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରପ୍ରମ ବାହାଦୁେ ଆରଲ
, େକି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରଦରବନ୍ଦ୍ର ପାଉରଦଲ, ଆଇେ, େୟାୟ ଏବଂ ସଂସଦୀୟ ବୟାପାେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରଗାବନି୍ଦ ପ୍ରସାଦ େମଜା, ଏବଂ ଲୁମି୍ବେି
 ପ୍ରରଦେେ ମୁଖୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କୁଲ ପ୍ରସାଦ ରକ.ସିଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ ଭବୟ ସ୍ୱାଗତ କୋଯାଇଥିଲା । 

3.ରସଠାରେ ପହଞ୍ଚବିା ପରେ ଉଭୟ ପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରୀ ମାୟାରଦବୀ ମନ୍ଦେି ପେିଦେଜେ କେିଥିରଲ, ରଯଉଁଠାରେ ପ୍ରଭୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ର୍େମ
ସ୍ଥାେ େହଛି ି। ମନ୍ଦେିରେ ପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରୀମାରେ ରବୌଦ୍ଧ େୀତେିୀତ ିଅେୁଯାୟୀ କୋଯାଇଥିବା ପ୍ରାଥଜୋରେ ରଯାଗରଦଇ ରେୈରବଦୟ
 ଅପଜଣ କେିଥିରଲ । ପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରୀ ଦୀପ ର୍ାଳ ିଐତହିାସିକ ଅରୋକା ସ୍ତମ୍ଭ ପେିଦେଜେ କେିଥିରଲ, ଯାହାକ ିଲୁମି୍ବେୀଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ବୁଦ୍ଧ
ଙ୍କ ର୍େମସ୍ଥାେ ରହବାେ ପ୍ରଥମ ରଖାଦତି ଲିପି ପ୍ରମାଣ ବହେ କେିଥାଏ । ରସମାରେ ୨୦୧୪ ରେ ରେପାଳ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ର
ଧାେମନ୍ତ୍ରୀ ରମାଦୀ ଉପହାେ ସ୍ୱେୂପ ଆଣିଥିବା ପବତି୍ର ରବାଧି ଗଛରେ ମଧ୍ୟ ର୍ଳ ରଦଇଥିରଲ । 

4.େୂଆଦଲି୍ଲୀରେ ଅବସି୍ଥତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରବୌଦ ମରେଳେ (ଆଇବସିି) େ ଲୁମି୍ବେୀରେ ଏକ ସ୍ଥାେରେ ଭାେତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରବୌ
ଦ୍ଧ ସଂସ୍କତୃ ିଏବଂ ଐତହିୟ ରକନ୍ଦ୍ର େମିାଣ ପାଇ ଁପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରୀ ରଦଓବାଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରୀ ରମାଦୀ େଳିାେୟାସ ସମାରୋହରେ 

ଅଂେଗ୍ରହଣ କେିଥିରଲ । େରଭମବେ ୨୦୨୧ ରେ ଏହ ିସ୍ଥାେଟ ିଲୁମି୍ବେ ିବକିାେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦ୍ୱାୋ ଆଇବସିିକୁ ଆବଣ୍ଟତି ରହାଇଥିଲା । 

େଳିାେୟାସ ଉତ୍ସବ ପରେ ପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରବୌଦ୍ଧ ରକନ୍ଦ୍ର ମରଡଲେ ଅୋବେଣ କେିଥିରଲ ରଯଉଁଥିରେ ପ୍ରାଥଜୋ ଗହୃ, ଲାଇ
ରେେୀ, ପ୍ରଦେଜେୀ ହଲ୍
, କାରେେିଆ ଏବଂ ଅେୟାେୟ ସୁବଧିା ସହତି ଏହା ବଶି୍ୱେ ରବୌଦ୍ଧ ତୀଥଜଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ପଯଜୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ରଖାଲା େହବି । 

5.ଉଭୟ ପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ରବୈଠକ କେିଥିରଲ, ରଯଉଁଥିରେ ରସମାରେ ଏପି୍ରଲ ୨ ରେ େୂଆଦଲି୍ଲୀରେ ଅେୁଷ୍ଠିତ ରହା
ଇଥିବା ଆରଲାଚୋ ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା କେିଥିରଲ । ସଂସ୍କତୃ,ି ଅଥଜେୀତ,ି ବାଣିର୍ୟ, ରଯାଗାରଯାଗ, େକି୍ତ ଏବଂ ବକିାେ ସହଭା
ଗୀତା ସହତି ବଭିିନ୍ନ ରକ୍ଷତ୍ରରେ ସହରଯାଗକୁ ଆହୁେ ିମର୍ବୁତ କେିବା ପାଇ ଁରସମାରେ େଦି୍ଦଷି୍ଟ ପଦରକ୍ଷପ ଏବଂ ଚନି୍ତାଧାୋ ଉପ
ରେ ଆରଲାଚୋ କେିଥିରଲ । ଲୁମି୍ବେ ିଏବଂ କୁସିେଗେ ମଧ୍ୟରେ ପାେସ୍ପେିକ ସମ୍ପକଜ ସ୍ଥାପେ କେିବାକୁ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ସହ
ମତ ରହାଇଥିରଲ, ଯାହା ରବୌଦ୍ଧ ଧମଜେ ସବୁଠାେୁ ପବତି୍ର ସ୍ଥାେ ଅରଟ ଏବଂ ଦୁଇ ରଦେ ମଧ୍ୟରେ ରବୌଦ୍ଧ ଐତହିୟକୁ ପ୍ରତେିଳତି 

କେିଥାଏ । 



6.ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ େକି୍ତ ରକ୍ଷତ୍ର ସହରଯାଗରେ ଅଗ୍ରଗତ ିଉପରେ ଦୁଇ ପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରୀ ସରନ୍ତାଷ ବୟକ୍ତ କେିଛନ୍ତ,ି ଯାହା
କ ିଉତ୍ପାଦେ ପ୍ରକଳ୍ପେ ବକିାେ, ବଦୁିୟତ ପେିବହେ ଭିତ୍ତଭୂିମି ଏବଂ ବଦୁିୟତ ବୟବସାୟକୁ ଅନ୍ତଭଜୁ କ୍ତ କେିଥାଏ । ରେପାଳରେ ପଶି୍ଚ
ମ ରସଟ ିର୍ଳ ବଦୁିୟତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପେ ବକିାେ ପାଇଁ ପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରୀ ରଦଓବା ଭାେତୀୟ କମ୍ପାେୀମାେଙୁ୍କ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କେିଥିରଲ । ରେପାଳ
େ ର୍ଳ ବଦୁିୟତ୍ ରକ୍ଷତ୍ରେ ବକିାେରେ ତଥା ଆଗ୍ରହୀ ଭାେତୀୟ ସଂସ୍ଥାଙୁ୍କ ଏହ ିରକ୍ଷତ୍ରରେ େୂତେ ପ୍ରକଳ୍ପେ େୀଘ୍ର ଅେୁସନ୍ଧାେ କେି
ବାକୁ ପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରୀ ରମାଦୀ ଆଶ୍ୱାସୋ ରଦଇଛନ୍ତ ି। ଦୁଇ ରଦେେ ରଲାକଙୁ୍କ େକିଟତେ କେିବା ପାଇଁ େକି୍ଷାଗତ ଓ ସାଂସ୍କତୃକି ବି
େମିୟକୁ ଆହୁେି ବସି୍ତାେ କେିବାକୁ ଉଭୟ ପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରୀ ୋର୍ ିରହାଇଥିରଲ । ପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରୀ ରଦଓବାଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରୀ ରମା
ଦୀଙ୍କ ସୋୋରଥଜ ଏକ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ରଭାର୍େେ ଆରୟାର୍େ କୋଯାଇଥିଲା । 

7.ରେପାଳ ସେକାେଙ୍କ ତତ୍ୱାବଧାେରେ ଲୁମି୍ବେ ିବକିାେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦ୍ୱାୋ ଆରୟାର୍ତି ରହାଇଥିବା ୨୫୬୬ ତମ ବୁଦ୍ଧ ର୍ୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ
କୁ ପାଳେ କେିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ବରିେଷ କାଯଜୟକ୍ରମରେ ଅଂେଗ୍ରହଣ କେିଥିରଲ । ଏହ ିକାଯଜୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାେ
ମନ୍ତ୍ରୀ ରମାଦୀ ସେୟାସୀ, ଅଧିକାେୀ, ମାେୟଗଣୟ ବୟକି୍ତ ଏବଂ ରଦୌଦ୍ଧ ର୍ଗତ ସହ ର୍ଡତି ଏକ ବେିାଳ ସମାରବେକୁ ସରମବାଧିତ 

କେିଥିରଲ । 

8.ପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କେ ରେପାଳେ ଏହ ିଲୁମି୍ବେୀ ଗସ୍ତ ଏପି୍ରଲ ୧-

୩, ୨୦୨୨େ ପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରୀ ରଦଓବାଙ୍କେ ଦଲି୍ଲୀ ଏବଂ ବାୋଣାସୀେ ସେଳ ଗସ୍ତକୁ ଅେୁସେଣ କେିଛ ି। େକି୍ଷା, ସଂସ୍କତୃ,ି େକି୍ତ 

ଏବଂ ରଲାକମାେଙ୍କ ଆଦାେପ୍ରଦାେରେ ପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରୀ ରମାଦୀଙ୍କ ଲୁମି୍ବେ ିଗସ୍ତରେ ଭାେତ ଏବଂ ରେପାଳ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗଭୀେ 

ତଥା ସମଦୃ୍ଧ ସଭୟତା ସଂରଯାଗ ଏବଂ ଏହାକୁ ରପ୍ରାତ୍ସାହତି କେିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷେ ଅବଦାେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁେୁତ୍ୱ ଦଆିଯା
ଇଛ ି। 

9.ପେିଦେଜେ ସମୟରେ ସମାପ୍ତ ରହାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସୂଚୋେ ତାଲିକା ଏଠାରେ ରଦଖାଯାଇପାରେ 

 

ଲମୁବ୍ନିୀ 

ମେ 16, 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. 

 
 

https://mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/35314

