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ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ଓ ଅରେଲିଆେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍କଟ ରମାେିସନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 4 ଜୁ ନ୍ 2020 ରେ
ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ସମ୍ମିଳନୀ
ଜୁ ନ 03, 2020
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ 4 ଜୁ ନ୍ 2020 ରେ ଅରେଲିଆେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସ୍କଟ ରମାେିସନଙ୍କ ସହ ଭାେତ-ଅରେଲିଆ ଭର୍ଚୁଆଲ୍
ସମ୍ମିଳନୀ କେିରେ। ଅରେଲିଆେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍କଟ ରମାେିସନଙ୍କ ଭାେତ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ର୍ଳିତ େର୍ଚ ତାେିଖ ର୍ୂଡାନ୍ତ ରହାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଗସ୍ତ
ରହାଇପାେିନଥିଲା। ଏଥି ନିମରନ୍ତ ଏକ ଭେର୍ୁଆଲ ସମ୍ମିଳନୀ ଆର ାଜନ କେିୋ ପାଇଁ ଦୁ ଇ ରଦଶ ସମ୍ମତି ରଦଇଥିରଲ। ପ୍ରଥମ ଥେ ପାଇଁ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରମାଦୀ ଏକ ଭେର୍ୁଆଲ ସମ୍ମିଳନୀେ ଆର ାଜନ କେିରେ। ଏହା ଅରେଲିଆ ସହିତ ଭାେତେ ସୁଦୃଢ ରହଉଥିୋ ସମ୍ପକଚ ଏେଂ
ଏହାେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଚମଖ
ୁ ୀ ଗତିକୁ ଦଶଚାଏ।
2. ପୂେେ
ଚ ୁ ଦୁ ଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 6 ଅରପ୍ରଲ 2020 ରେ ରକାଭିଡ-19 ମହାମାେୀ ପେିସ୍ଥିତ ି େିର୍ ରେ ରଟଲିର ାନ ଜେିଆରେ ର୍ର୍ଚ୍ଚା
କେିଥିରଲ। ନିଜ ରଦଶରେ

ସିଥିୋ େିରଦଶୀ ନାଗେିକଙ୍କ ସୁେଧ
ି ା ଓ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉଭ ଆରଲାର୍ନା କେିଥିରଲ। ଦୁ ଇ ରଦଶ ମଧ୍ୟରେ

ସମ୍ପକଚ ପାଇଁ ପ୍ରୋସୀ ଭାେତୀ ଙ୍କେ ଯ୍ରଥଷ୍ଟ ଅେଦାନ ଅଛି। ଏହି ରଟଲିର ାନ ର୍ର୍ଚ୍ଚାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍କଟ ରମାେିସନ ଭାେତୀ ରଗାଷ୍ଠୀ
େିର୍ ରେ କହିଥିରଲ, େିରଶର୍କେି ଭାେତୀ ଛାତ୍ର ରଯ୍ଉଁମାରନ ଅରେଲିଆ ସମାଜେ ଏକ ସ୍ପନ୍ଦିତ ଅଂଶ।
3. ଭାେତ ଓ ଅରେଲିଆେ େହୁ ତ ଉର୍ମ ଏେଂ େନ୍ଧୁ ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଚ ସମ୍ପକଚ େହିଛ,ି ଯ୍ାହା କ୍ରରମ େିସ୍ତାେ ଏେଂ େୃ ଦ୍ଧି ପାଉଛି।
4. ରସରପେମେ
ବ 2014 ରେ ଅରେଲିଆେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରଟାନି ଆେଟ୍ଟଙ୍କ ଭାେତ ଗସ୍ତ ଏେଂ ନରଭମବେ 2014 ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରମାଦୀଙ୍କ
ଅରେଲିଆ ଗସ୍ତ ସହିତ ଦୁ ଇ ରଦଶ ମଧ୍ୟରେ େଣନୀତିକ ଭାଗିଦାେୀ 2014 ରେ ମଜେୁ ତ ରହାଇଥିଲା। ନରଭମବେ 2014 ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ରମାଦୀଙ୍କ ଅରେଲିଆ ଗସ୍ତ ସମ ରେ ଅରେଲିଆ ଓ ଭାେତ ମଧ୍ୟରେ ସୁେକ୍ଷା ସହରଯ୍ାଗ ପାଇଁ ର୍ୁକ୍ତି ସାକ୍ଷେ ରହାଇଥିଲା ଯ୍ାହା

ଳରେ ଦୁ ଇ

ରଦଶ ମଧ୍ୟରେ ରେୈରଦଶିକ, ପ୍ରତିେକ୍ଷା ଏେଂ ସୁେକ୍ଷା ନୀତି େିନମ
ି େ ମୂଳଦୁ ଆ ପଡିଲା। ରସରେଠାେୁ ନି ମିତ ଭାରେ ଦୁ ଇ ରଦଶ ମଧ୍ୟରେ
ଅନୁ ଷ୍ଠାନିକ ଭାେ େିନମ
ି
ର୍ାଲିଛ।ି
5. ଦୁ ଇ ରଦଶ ମଧ୍ୟରେ ଉର୍ଚ୍ ସ୍ତେୀ ଭାେ େିନମ
ି
ମଧ୍ୟ ଜାେି େହିଛ।ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାଲକମ୍ ଟନଚେୁଲ୍ ଅରପ୍ରଲ 2017 ରେ ଭାେତ
ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିରଲ; ମାର୍ଚ୍ଚ 2018 ରେ ଅରେଲିଆେ ଗଭର୍ଣ୍ଚେ ରଜରନୋଲ ଭାେତ ଗସ୍ତରେ ଆସି ଆନ୍ତଜଚାତୀ ରସୌେ ରଗାଷ୍ଠୀ ସମୂହେ
ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ମିଳନୀରେ ରଯ୍ାଗ ରଦଇଥିରଲ ଏେଂ ଭାେତେ ୋେପତି ନରଭମବେ 2018 ରେ ଅରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ଯ୍ାଇଥିରଲ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ରମାଦୀ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରମାେିସନ ଗତ ରଦଢ଼ େର୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ର୍ାେିଥେ ରଭଟିଛନ୍ତି – ପୂେଚ ଏସିଆ ଶିଖେ ସମ୍ମିଳନୀ (ସିଙ୍ଗାପୁେ, 14

ନରଭମବେ 2018), ଜି20 ସମ୍ମିଳନୀ (ଓସାକା, 29 ଜୁ ନ 2019), ଜି7 ସମ୍ମିଳନୀ (େିଆେିଜ, 25 ଅଗଷ୍ଟ 2019), ପୂେଚ ଏସିଆ ଶିଖେ
ସମ୍ମିଳନୀ (େୟାଙ୍କକ, 04 ନରଭମବେ 2019)।
6. ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଥିକ କାଯ୍ଚୟକଳାପ େୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଦୁ ଇ ରଦଶ ମଧ୍ୟରେ ୋଣିଜୟ 2018-19 ରେ ପ୍ରା 21 େିଲି ନ ଆରମେିକୀ ଡଲାେ
ଥିଲା। ଅରେଲିଆ ଭାେତରେ 10.74 େିଲି ନ ଆରମେିକୀ ଡଲାେ କ୍ରମେଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ନିରେଶ କେିଥିୋରେରଳ ଭାେତ ଅରେଲିଆରେ
ସମୁଦା 10.45 େିଲି ନ ଆରମେିକୀ ଡଲାେ ନିରେଶ କେିଛ।ି ଅରେଲିଆନ ସୁପେ ରପନସନ

ଣ୍ଡ 1 େିଲି ନ ଆରମେିକୀ ଡଲାେ

ଭାେତେ ଜାତୀ ଭିତ୍ତଭ
ି ୂ ମି ନିରେଶ ପାଣ୍ଠିରେ ନିରେଶ କେିଛ।ି ଦୁ ଇ ରଦଶ ପେସ୍ପେ ମଧ୍ୟରେ ନିରେଶ ଓ ୋଣିଜୟ େୃ ଦ୍ଧି କେିୋ ପାଇଁ
ରର୍ଷ୍ଟିତ।
7. ଦୁ ଇଟି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରଦଶ ଭାେରେ ଭାେତ ଓ ଅରେଲିଆ େିଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଓ ଆନ୍ତଜଚାତୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ପେସ୍ପେ ଦୃ ଷ୍ଟରି କାଣକୁ
େୁ ଝେ
ି ାରେ ସକ୍ଷମ। ଏକ ମୁକ୍ତ, ରଖାଲା, ସମାରେଶୀ ଏେଂ ସମୃଦ୍ଧ ଭାେତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗେୀ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଉଭ ରଦଶ ସହଭାଗୀ
ଉପା ରେ କାଯ୍ଚୟେତ।
8. ଭାେତେ ଆନ୍ତଜଚାତୀ କାଯ୍ଚୟକ୍ରମ ଯ୍ଥା ଆଇଏସଏ, ସିଡଆ
ି େଆଇ, ଏେଂ ଇରଣ୍ଡା-ପାସି ି କ ଓରସନସ' ଇନିସଏ
ି ଟିଭ (ଆଇପିଓଆଇ)କୁ
ଅରେଲିଆ ସମଥଚନ କେୁଛି। ଏକ େିସ୍ତୃତ ମିଳତ
ି ଜାତିସଂଘ ସୁେକ୍ଷା ପେିର୍ଦରେ ଭାେତେ ସଦସୟତାକୁ ଅରେଲିଆ ସମଥଚନ କେୁଛି। ନିକଟ
ଅତୀତରେ ଅରେଲିଆ ଗୁପରେ ଓ ୱାରସନାେ ଆରେଞ୍ଜରମଣ୍ଟରେ ଭାେତେ ସଦସୟତାକୁ ଅରେଲିଆ ସମଥଚନ କେିଥିଲା।
9. ଭାେତ ଓ ଅରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ େୃ ଦ୍ଧି ପାଉଥିୋ ସମ୍ପକଚ ପେିରପ୍ରକ୍ଷୀରେ, ଏହି ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ସମ୍ମିଳନୀ ଦୁ ଇ ରନତାଙ୍କୁ େୟାପକ ସମ୍ପକଚ ଢାଞ୍ଚାେ
ମୂଲୟା ନ କେିୋ ପାଇଁ ଏେଂ ରକାଭିଡ-19 ମହାମାେୀ ଉପରେ ରସମାନଙ୍କେ ପ୍ରତିକ୍ରି ା େିର୍ ରେ ଆରଲାର୍ନା କେିୋ ପାଇଁ ଏକ
ସୁରଯ୍ାଗ ରଦେ।

ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ
ଜୁ ନ 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.

