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ଭାରତ-ୟୁରରାପୀୟ ସଂଘ ରେତାଙ୍କ ସମି୍ମଳେୀ 

ମଇ 08, 0002 

ୟୁରରାପିଆେ କାଉେସିଲର ସଭାପତି ଚାଲଲସ ମାଇରକଲଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ େିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରୀ େରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ଆଜି ଭାରତ-ୟୁରରାପୀୟ 

ସଂଘ (ଇୟୁ) ରେତାଙ୍କ ସମି୍ମଳେୀରର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥରିଲ । ହାଇବି୍ରଡ ଫମଲାଟରର ଅେୁଷି୍ତି ଏହି ର ୈଠକରର ସମସ୍ତ ୨୭ ୟୁରରାପୀୟ 

ସଂଘ ରାଷ୍ଟ୍ର ରେତାଙ୍କ ସରମତ ୟୁରରାପିଆେ କାଉେସିଲ ଏ ଂ ୟୁରରାପିଆେ କମିଶେ ସଭାପତି ର ାଗରଦଇଥରିଲ । ଇୟୁ+୨୭ 

ଫମଲାଟରର ଭାରତ ସହିତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁ ର ୈଠକରର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଛି ଇୟୁ । ଏହି ର ୈଠକ ୟୁରରାପୀୟ ସଂଘ କାଉେସିଲର ପର୍ତ୍ଲୁ ଗୀଜ 

ସଭାପତିତ୍ୱର ଏକ ପଦରକ୍ଷପ । 

ର ୈଠକରର, ଭାରତ-ଇୟୁ ରଣେୀତିକ ସହର ାଗିତାକୁ ଆହୁରି ସଦୃୁଢ଼ କରି ା ପାଇ ଁ ରେତାମାରେ ଇଚ୍ଛା ଜାହିର କରିଥରିଲ,  ାହା କ ି

ଗଣତନ୍ତ୍ର, ରମୌଳିକ ସ୍ୱାଧୀେତା, ଆଇେ ଓ  ହୁପକ୍ଷ ାଦ ଶାସେକୁ ରେଇ ଏକ ଆରପାସ ପ୍ରତିଶରୁ୍ତି ଦ୍ଧତା ଉପରର ପ ଲୟ ସିତ । ରସମାରେ 

୩ଟି ପ୍ରମଖୁ ସପ୍ରସଙ୍ଗ ରକ୍ଷତ୍ର ଉପରର େିଜ ମତାମତ ଆଦାେପ୍ରଦାେ କରିଥରିଲ; ୧) ର ୈରଦଶକି େୀତି ଓ େିରାପର୍ତ୍ା; ୨) ରକାଭିଡ-୧୯, 

ଜଳ ାୟୁ ଓ ପରିର ଶ; ଏ ଂ ୩)  ାଣଜିୟ, ସଂର ାଗ ଓ ପ୍ର କିୁ୍ତ । ରସମାରେ ରକାଭିଡ-୧୯ ମହାମାରୀ ଓ ଆଥକି ସଧୁାର ପାଇ ଁମକୁା ିଲା, 

ଜଳ ାୟୁ ପରି ର୍ତ୍ଲେ ମକୁା ିଲା ଓ  ହୁପାକି୍ଷକ ସଂସ୍ଥାେଗଡ଼ିୁକରର ସଂସ୍କାର ଆଣ ିା ଲାଗି ମିଳିତ ଭାର  ସହର ାଗ  ା ଦରର ଆରଲାଚୋ 

କରିଥରିଲ । ଦି୍ୱତୀୟ କରରାୋ ଲହରିର ମକୁା ିଲା ପାଇ ଁୟୁରରାପୀୟ ସଂଘ ଓ ଏହାର ସଦସୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗଡ଼ିୁକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାେ କରା ାଇଥ ିା 

ତ୍ୱରିତ ସହାୟତାକୁ ଭାରତ ପ୍ରଶଂସା କରିଥଲିା । 

ସନ୍ତୁଳିତ ତଥା  ୟାପକ ମକୁ୍ତ  ାଣଜିୟ ଓ େିର ଶ ରାଜିୋମା େିମରେ ଆରଲାଚୋ ଆରମ୍ଭ ଲାଗି େିଆ ାଇଥ ିା େିଷ୍ପରି୍ତ୍କୁ ରେତାମାରେ 

ସ୍ୱାଗତ କରିଥରିଲ ।  ାଣଜିୟ ଓ େିର ଶ ଉଭୟ ଉପରର  ୁଝାମଣା ସମାେରାଳ ଭାର  ଆଗକୁ  ଢ଼ି  ଏ ଂ ଉଭୟ ରାଜିୋମାର େି ଲାସକୁ 

ଶୀଘ୍ର ହାସଲ ଲାଗି ଏଥରିର ଲକ୍ଷୟ ରହ ି । ଏହା ରହଉଛି ର ୈଠକର ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଲ ଉପଲବ୍ଧି,  ାହା କ ିଅଥଲରେୈତିକ ସହର ାଗିତାର 

ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଲ ସରୁ ାଗକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ା ପାଇ ଁଉଭୟପକ୍ଷକୁ ସହାୟକ ରହ  । ଭାରତ ଓ ୟୁରରାପୀୟ ସଂଘ ଡ ୍ଲୁୟଟିଓ ପ୍ରସଙ୍ଗ, େିୟାମକ 

ସହର ାଗ,  ଜାର ପହଞ୍ଚ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏ ଂ ର ାଗାଣ ଶଙୃ୍ଖଳ େମେୀୟତା ଉପରର ଉତ୍ସଗଲୀକୃତ କଥା ାର୍ତ୍ଲା ରେଇ ରଘାଷଣା କରିଥରିଲ,  ାହା 

କ ିଅଥଲରେୈତିକ ସମ୍ପକଲକୁ ଅଧକି ସଦୃୁଢ଼ ଏ ଂ  ୟାପକ କରି ା ରେଇ ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରଦଶତି କରୁଛି । 

ଭାରତ ଓ ୟୁରରାପୀୟ ସଂଘ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ତଥା  ୟାପକ ‘ସଂର ାଗ ଭାଗୀଦାରି’ ଆରମ୍ଭ କରିଛେି,  ାହା ଡିଜିଟାଲ, ଶକି୍ତ, ପରି ହେ 

ଓ ରଲାକଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ସମ୍ପକଲ  ୃଦି୍ଧ ଉପରର ଗରୁୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାେ କରୁଛି । ସାମାଜିକ, ଅଥଲରେୈତିକ,  ିର୍ତ୍ୀୟ, ଜଳ ାୟୁ ଏ ଂ ପରିର ଶଗତ 

େିରେରତା, ଓ ଅେଜଲାତୀୟ ଆଇେ ତଥା ପ୍ରତି ଦ୍ଧତା ପାଇ ଁସମ୍ମାେ ଆଦି  ିେିମୟ ରହାଇଥ ିା େୀତିଗଡ଼ିୁକ ଉପରର ଏହି ଭାଗୀଦାରିତା 

ପ ଲୟ ସିତ । ସଂର ାଗ ପ୍ରକଳ୍ପଗଡ଼ିୁକ େିମରେ ଘରରାଇ ତଥା ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠକିୁ ଉତରପ୍ରରଣ କରି ାରର ଏହି ସହର ାଗିତା ସହାୟକ 

ରହ  । ଏଥସିହ ଭାରତ-ପ୍ରଶାେ ସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ସହତି ତୃତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗଡ଼ିୁକରର ସଂର ାଗ ପଦରକ୍ଷପଗଡ଼ିୁକୁ ସମଥଲେ ର ାଗାଇ ା ଲାଗି 

େୂଆ ସମନ୍ୱୟକୁ ସମଦୃ୍ଧ କରି  । 

  

ଭାରତ ଓ ୟୁରରାପୀୟ ସଂଘ ରେତାମାରେ ପୟାରିସ  ୁଝାମଣା ଲକ୍ଷୟ ହାସଲ େିମରେ େିଜର ପ୍ରତି ଦ୍ଧତାକୁ ରଦାହରାଇଥରିଲ ଏ ଂ 

ଜଳ ାୟୁ ପରି ର୍ତ୍ଲେର ପ୍ରଭା  ହ୍ରାସ, ଅେୁକୂଳେ ଓ େମେୀୟତାର ସଂ କୁ୍ତ ଉଦୟମକୁ ମଜଭୁତ କରି ା ଉପରର ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରି ା 

ସହ ସିଓପି୨୬ ପ୍ରସଙ୍ଗରର ଅଥଲ ସହତି କା ଲୟାନ୍ ୱୟେର ସାଧେ ପ୍ରଦାେ କରିଥରିଲ । ସିଡିଆରଆଇରର ସାମିଲ ରହ ା ରେଇ ୟୁରରାପୀୟ 

ସଂଘର େିଷ୍ପରି୍ତ୍କୁ ଭାରତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥଲିା । ୫ଜି, ଏଆଇ, କ୍ୱାଣ୍ଟମ ଓ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଦଶଲେକାରୀ କମ୍ପୟୁଟିଙ୍ଗ ଭଳି ଡିଜିଟାଲ ଓ  ିକାଶଶୀଳ 

ପ୍ର କିୁ୍ତ ରକ୍ଷତ୍ରରର ଦି୍ୱପାକି୍ଷକ ସମନ୍ୱୟ  ୃଦି୍ଧ ଏ ଂ ଏଆଇ ଓ ଡିଜିଟାଲ େିର ଶ ରଫାରମ ଉପରର  ଗୁ୍ ମ ଟାସ୍କରଫାସଲର କା ଲୟାନ୍ ୱୟେ 

ଜରିଆରର ସମ୍ପକଲ  ୃଦି୍ଧ ପାଇ ଁଭାରତ ଓ ୟୁରରାପୀୟ ସଂଘ ସହମତ ରହାଇଥରିଲ। 

  



ରେତାମାରେ ରକ୍ଷତ୍ରୀୟ ଓ ଅେଜଲାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରର କ୍ରମ ଦି୍ଧଷଣ୍ ୁ ସମାେତା ଉପରର ସରୋଷ  ୟକ୍ତ କରିଥରିଲ, ର ଉଥଁରିର 

ଆତଙ୍କ ାଦ, ସାଇ ର େିରାପର୍ତ୍ା ଓ ସାମଦିୁ୍ରକ ସହର ାଗ ଆଦି ସାମିଲ ରହଛିି । ରେତାମାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଉେ୍ମକୁ୍ତ, ସାମହୂକି ଓ େିୟମ 

ଆଧାରିତ ଭାରତ-ପ୍ରଶାେ ମହାସାଗରୀୟ ପଦରକ୍ଷପ ଓ ୟୁରରାପୀୟ ସଂଘର େୂଆ ରଣେୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗରର ମିଳିତ ଭାର  କା ଲୟ କରି ା ପାଇ ଁ

ସମ୍ମତି ଜଣାଇଥରିଲ । 

  

ରେତାମାେଙ୍କ ର ୈଠକ ସହତି, ଜଳ ାୟୁ, ଡିଜିଟାଲ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ରସ ାରର ସହର ାଗ େିମରେ ସିଦ୍ଧାେକୁ ସମଦୃ୍ଧ କରି ା ପାଇ ଁଏକ ଭାରତ-

ୟୁରରାପୀୟ ସଂଘ  ୟ ସାୟ ରଗାଲରଟ ଲ ସମି୍ମଳେୀ ଆରୟାଜେ କରା ାଇଥଲିା। ପରୁଣ ରମରରା ରରଳ ପରିର ାଜୋ େିମରେ ୧୫୦ 

େିୟୁତ ୟୁରରା ମଲୂୟର ଏକ ଆଥକି ଚୁକି୍ତ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅଥଲ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏ ଂ ୟୁରରାପିଆେ ଇେରଭଷ୍ଟ୍ରମଣ୍ଟ  ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ 

ରହାଇଥଲିା। 

  

ଭାରତ-ୟୁରରାପୀୟ ସଂଘ ରେତାମାେଙ୍କ ର ୈଠକ ରଣେୀତିକ ସହର ାଗିତାକୁ ଏକ େୂଆ ଦିଗ ପ୍ରଦାେ କରି ଏ ଂ ୨୦୨୦ ଜଲୁାଇରର 

ଆରୟାଜିତ ୧୫ତମ ଭାରତ-ୟୁରରାପୀୟ ସଂଘ ଶଖିର ସମି୍ମଳେୀରର ଗ୍ରହଣ କରା ାଇଥ ିା ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଭାରତ-ୟୁରରାପୀୟ ସଂଘ 

ରରାଡମୟାପ ୨୦୨୫କ ୁଲାଗ ୁକରି ା ପାଇ ଁେୂଆ ରପ୍ରରଣା ପ୍ରଦାେ କରି ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଲ ମାଇଲଖଣୁ୍ଟ ସ୍ଥାପେ କରିଛି । 
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