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ଷଷ୍ଠ ଭାରତ-ଜର୍ମାନୀ ଆନ୍ତଃ- ସରକାରୀ ପରାର୍ର୍ମର ର୍ିଳତି 
ଅଧିବେର୍ନବର ସହ-ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରଛିନ୍ତ ିପ୍ରଧାନର୍ନ୍ତ୍ରୀ 
 

ପ୍ରଧାନର୍ନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବରନ୍ଦ୍ର ବର୍ାଦୀ ଜର୍ମାନ ରପିେିିକର ଚାନବସଲର ର୍ାନୟେର ଶ୍ରୀ ଓଲାଫ୍ ବକାଲଜ୍
ଙ୍କ ସହତି ଭାରତ-

ଜର୍ମାନୀ ଆନ୍ତଃ ସରକାରୀ ପରାର୍ର୍ମ (ଆଇଜସି)ି ର ର୍ିଳତି ଅଧିବେର୍ନବର ସହ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରଛିନ୍ତ ି। 

ପ୍ରାରମି୍ଭକ ର୍ନ୍ତେୟବର ଉଭୟ ବନତା ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସମ୍ପକମର ର୍ୁଖ୍ୟ ଦଗିକୁ ପ୍ରତଫିଳତି କରେିା ସହତି ଆଞ୍ଚଳକି 

ଏେଂ େଶି୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗବର ଅଂର୍ୀଦାର ଦୃଷି୍ଟବକାଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପ୍ରଦାନ କରଥିିବଲ । ପ୍ରଧାନର୍ନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱା
ବରାପ କରଛିନ୍ତ ିବେ ଭାରତ-

ଜର୍ମାନୀ ସହଭାଗୀତା େର୍ତ୍ମର୍ାନର ଦୁନଆିବର ଏକ ସଫଳତାର ଉଦାହରଣ ବହାଇପାବର । ବସ ଭାରତର 

ଆତ୍ମନଭିମର ଭାରତ ଅଭିୋନବର ଜର୍ମାନୀର ଅଂର୍ଗ୍ରହଣ ପାଇ ଁନରି୍ନ୍ତ୍ରଣ କରଥିିବଲ । 

ଅଂର୍ଗ୍ରହଣକାରୀ ର୍ନ୍ତ୍ରୀ ଏେଂ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଅଧିକାରୀର୍ାବନ ଆଇଜସିରି େଭିିନ୍ନ ଦଗି ଉପବର ବସର୍ାନ
ଙ୍କର େସୃି୍ତତ ରବିପାର୍ମ ଉପସ୍ଥାପନ କରଥିିବଲ: 

 ବେୈବଦର୍କି େୟାପାର ଏେଂ ସୁରକ୍ଷା 
 ଅର୍ମବନୈତକି, ଆର୍କି ନୀତ,ି ବେୈଜ୍ଞାନକି ଏେଂ ସାର୍ାଜକି େନିରି୍ୟ 

 ଜଳୋୟୁ, ପରବିେର୍, ସ୍ଥାୟୀ େକିାର୍ ଏେଂ ର୍କି୍ତ 

ଅର୍ମର୍ନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରର୍ତୀ ନରି୍ଳା ସୀତାରର୍ଣ; ବେୈବଦର୍କି େୟାପାର ର୍ନ୍ତ୍ରୀ ଡକଟର ଏସ ଜୟର୍ଙ୍କର; େଜି୍ଞାନ ଏେଂ
 ପ୍ରେୁକି୍ତେଦିୟା ଏେଂ ଭୂ େଜି୍ଞାନ  ରାଷ୍ଟ୍ରର୍ନ୍ତ୍ରୀ  ଡକଟର ଜବିତନ୍ଦ୍ର ସଂିହ; ଏେଂ ଡପିିଆଇଆଇର୍ ିସଚେି ଶ୍ରୀ ଅନୁ
ରାଗ ବଜୈନ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରଥିିବଲ । 

ସେୁଜ ଏେଂ ସ୍ଥାୟୀ େକିାର୍ ସହଭାଗିତା ପ୍ରତଷି୍ଠା ପାଇ ଁର୍ଳିତି ବ ାଷଣାନାର୍ା ଚଠିା (ବଜଡଆିଇ) ପ୍ରଧାନର୍
ନ୍ତ୍ରୀ ଏେଂ ଚାନବସଲର ବକାଲଜଙ୍କ ଦସ୍ତଖ୍ତ ସହତି ସେମଦଳୀୟ ଅଧିବେର୍ନ ସର୍ାପ୍ତ ବହାଇଛ ି। ଏହ ିସହ
ଭାଗୀତା ଏସ୍ଡଜିଏିସ୍ ଏେଂ ଜଳୋୟୁ କାେମୟ ଉପବର ଭାରତ-ଜର୍ମାନୀ ସହବୋଗ ପାଇ ଁଏକ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ମ-



ସରକାରୀ ଆଭିର୍ୁଖ୍ୟ ଧାେମୟ କରଛି,ି ୋହା ଅଧୀନବର ୨୦୩୦ ପେମୟନ୍ତ ନୂତନ ତର୍ା  ଅତରିକି୍ତ  େକିାର୍ 

ସହାୟତା ପାଇଁ ଜର୍ମାନୀ ଏକ ଅଗ୍ରୀର୍ ପ୍ରତରି୍ୁତ ିଭାବେ ୧୦ େଲିିୟନ ୟୁବରା ବଦୋକୁ ରାଜ ିବହାଇଛ ି। 
ଏହ ିବଜଡଆିଇ ର୍ଧ୍ୟ ସହଭାଗୀତାକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ସର୍ନୱୟ ଏେଂ ରାଜବନୈତକି ଦଗି ପ୍ରଦାନ କରେିାକୁ ଆ
ଇଜସି ିର୍ଧ୍ୟବର ଏକ ର୍ନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ େୟେସ୍ଥା ସଷିୃ୍ଟ କରେି । 

ଆଇଜସି ିପବର ଏକ ର୍ିଳତି େେୃିର୍ତ୍ ିଗ୍ରହଣ କରାୋଇଥିଲା, ୋହା ଏଠାବର ବଦଖ୍ାୋଇପାବର 

ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ର୍ନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ବେୈଠକବର ଅବନକ ଚୁକି୍ତନାର୍ା ବହାଇଥିଲା । ତାଲିକା ଏଠାବର ବଦଖ୍ାୋଇପାବର 

 
 

ବରଲ୍ନି 

ମେ 02, 2022 
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