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ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀଙ୍କ ସହ ଆରମେିକା ପେୋଷ୍ଟ୍ର ସଚିବ ଆରଟାନୀ ବ୍ିରିଙ୍କନ୍

ଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ଆର ାଚନା 
ଜୁଲାଇ 28, 2222 

ଆରମେିକା ପେୋଷ୍ଟ୍ର ସଚିବ ଆରଟାନୀ ବ୍ିରିଙ୍କନ ଆଜ ିପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ କେିଛନି୍ତ । 

ପେୋଷ୍ଟ୍ର ସଚିବ ଶ୍ରୀ ବ୍ିରିଙ୍କନ୍ ରସ ରଦଶେ ୋଷ୍ଟ୍ରପତି ରଜା ବାଇରେନ୍ ଏବଂ ଉପ ୋଷ୍ଟ୍ରପତି କମଳା ହାେିସଙ୍କ ପକ୍ଷେୁ 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରମାଦୀଙୁ୍କ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନି୍ତ । ଏହ ିଅବସେରେ ରସ ପବୂବେୁ ରବୈରଦଶକି ବୟାପାେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ୋଷ୍ଟ୍ରୀୟ 

ସେୁକ୍ଷା ପୋମଶବଦାତାଙ୍କ ସହତି ସାକ୍ଷାତ ରବରଳ କେିଥବିା ସଫଳ ମତ ବିନିମୟ ସଂପକବରେ ଅବଗତ କୋଇଥରି  ଏବଂ 

ଭାେତ ଓ ଆରମେିକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିେକ୍ଷା, ସାମଦିୁ୍ରକ ନିୋପତ୍ତା, ବାଣଜିୟ ଓ ନିରବଶ, ଜଳବାୟୁ ପେିବତ୍ତବନ ତଥା ବିଜ୍ଞାନ ଓ 

ପ୍ରଯକିୁ୍ତ ରକ୍ଷତ୍ରରେ ଥବିା େଣନୀତିକ ସମ୍ପକବକ ୁଆହୁେି ନିବିଡ଼ କେିବା ସକାରଶ ଆରମେିକାେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରକଟ କେିଥରି  । 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରମାଦୀ ମଧ୍ୟ ୋଷ୍ଟ୍ରପତି ରଜା ବାଇରେନ  ଏବଂ ଉପ ୋଷ୍ଟ୍ରପତି କମଳା ହାେିସଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ 

କେିବା ସହ ୋଷ୍ଟ୍ରପତି ବାଇରେନ ଗ୍ରହଣ କେିଥବିା ବିଭିନ୍ନ ପଦରକ୍ଷପକ ୁପ୍ରଶଂସା କେିଥରି  । ରସଥ ିମଧ୍ୟରେ କ୍ୱାଦ୍, ରକାଭିଡ଼ 

୧୯ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପେିବତ୍ତବନ ଆଦ ିପ୍ରସଙ୍ଗ ସାମି  । 

ଭାେତ ଓ ଆରମେିକା ଦି୍ୱପାକି୍ଷକ ଓ ବହୁପାକି୍ଷକ ଅରନକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ସହମତ ପ୍ରକଟ କେୁଥବିା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପେୋଷ୍ଟ୍ର ସଚିବ 

ଶ୍ରୀ ବ୍ିରିଙ୍କନ୍ ସରନ୍ତାଷ ବୟକ୍ତ କେିଥରି  ଏବଂ ଏଭଳ ିସହମତକ ୁଅଧକି ମଜଭୁତ ତଥା ବାସ୍ତବ ସହଭାଗୀତାରେ ପେିଣତ କେିବା 

ନିମରନ୍ତ ଉଭୟ େଣନୀତିକ ସହଭାଗୀ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ରହାଇ କାଯବୟ କେିବା ନିମରନ୍ତ ମତ ରପାଷଣ କେିଥରି  । 

 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରମାଦୀ ଏହ ି ସାକ୍ଷାତ ଆର ାଚନା ରବରଳ କହରି  ରଯ ଭାେତ ଓ ଆରମେିକୀୟ ସମାଜ ଗଣତାନି୍ତ୍ରକ 

ମ ୂୟରବାଧ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଅଧକିାେ ପ୍ରତି ଗଭୀେ ଭାରବ ଅନୁେକ୍ତ ଏବଂ ଆରମେିକାରେ ବସବାସ କେୁଥବିା ଭାେତୀୟ 

ୋୟାରପାୋ ଏହ ିଦି୍ୱପାକି୍ଷକ ସଂପକବକ ୁନିବିଡ଼ କେିବା ଦିଗରେ ଯରଥଷ୍ଟ୍ ମାତ୍ରାରେ ସହାୟକ ରହାଇଛନି୍ତ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁେି 

କହରି  ରଯ ଭାେତ - ଆରମେିକା େଣନୀତିକ ସହଭାଗୀତାେ ଆଗାମୀ ବଷବରେ ରବୈଶ୍ୱକି ପେିରପ୍ରକ୍ଷୀରେ ଅଧକି ମହତ୍ତ୍ୱ ବହନ 

କରେ । ବିରଶଷ କେି ରକାଭିଡ଼ ପେବତ୍ତବୀ, ରବୈଶ୍ୱକି ଆଥକି େିକଭେୀ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପେିବତ୍ତବନ ଭଳ ିଚାର ଞ୍ଜ ପେିରପ୍ରକ୍ଷୀରେ 

ଏହା ରବଶ ୍ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ବ । 

 

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ 
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