U.S. Secretary of State Antony Blinken called on Prime
Minister Narendra Modi
July 28, 2021

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀଙ୍କ ସହ ଆରମେି କା ପେୋଷ୍ଟ୍ର ସଚିବ ଆରଟାନୀ ବ୍ିରଙ୍କନ୍
ି
ଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ଆର ାଚନା
ଜୁ ଲାଇ 28, 2222
ଆରମେି କା ପେୋଷ୍ଟ୍ର ସଚିବ ଆରଟାନୀ ବ୍ିରି ଙ୍କନ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କେି ଛନ୍ତି ।
ପେୋଷ୍ଟ୍ର ସଚିବ ଶ୍ରୀ ବ୍ିରି ଙ୍କନ୍ ରସ ରଦଶେ ୋଷ୍ଟ୍ରପତି ରଜା ବାଇରେନ୍ ଏବଂ ଉପ ୋଷ୍ଟ୍ରପତି କମଳା ହାେି ସଙ୍କ ପକ୍ଷେୁ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରମାଦୀଙ୍କୁ ଅଭି ନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସେରେ ରସ ପୂବେ
ବ ୁ ରବୈରଦଶିକ ବୟାପାେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ୋଷ୍ଟ୍ରୀୟ
ସୁେକ୍ଷା ପୋମଶବଦାତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ରବରଳ କେି ଥ ିବା ସଫଳ ମତ ବିନିମୟ ସଂପକବରେ ଅବଗତ କୋଇଥ ିର ଏବଂ
ଭାେତ ଓ ଆରମେି କା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିେକ୍ଷା, ସାମୁଦ୍ରିକ ନିୋପତ୍ତା, ବାଣିଜୟ ଓ ନିରବଶ, ଜଳବାୟୁ ପେି ବତ୍ତବନ ତଥା ବିଜ୍ଞାନ ଓ
ପ୍ରଯୁକ୍ତି ରକ୍ଷତ୍ରରେ ଥ ିବା େଣନୀତିକ ସମ୍ପକବକୁ ଆହୁ େି ନିବିଡ଼ କେି ବା ସକାରଶ ଆରମେି କାେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରକଟ କେି ଥ ିର ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରମାଦୀ ମଧ୍ୟ ୋଷ୍ଟ୍ରପତି ରଜା ବାଇରେନ ଏବଂ ଉପ ୋଷ୍ଟ୍ରପତି କମଳା ହାେି ସଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଭି ନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ
କେି ବା ସହ ୋଷ୍ଟ୍ରପତି ବାଇରେନ ଗ୍ରହଣ କେି ଥ ିବା ବିଭିନ୍ନ ପଦରକ୍ଷପକୁ ପ୍ରଶଂସା କେି ଥ ିର । ରସଥ ି ମଧ୍ୟରେ କ୍ୱାଦ୍ , ରକାଭି ଡ଼
୧୯ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପେି ବତ୍ତବନ ଆଦି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାମି

।

ଭାେତ ଓ ଆରମେି କା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଓ ବହୁ ପାକ୍ଷିକ ଅରନକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ସହମତ ପ୍ରକଟ କେୁଥ ିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପେୋଷ୍ଟ୍ର ସଚିବ
ଶ୍ରୀ ବ୍ିରି ଙ୍କନ୍ ସରନ୍ତାଷ ବୟକ୍ତ କେି ଥ ିର ଏବଂ ଏଭଳି ସହମତକୁ ଅଧ ିକ ମଜଭୁତ ତଥା ବାସ୍ତବ ସହଭାଗୀତାରେ ପେି ଣତ କେି ବା
ନିମରନ୍ତ ଉଭୟ େଣନୀତିକ ସହଭାଗୀ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ରହାଇ କାଯବୟ କେି ବା ନିମରନ୍ତ ମତ ରପାଷଣ କେି ଥ ିର ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରମାଦୀ ଏହି ସାକ୍ଷାତ ଆର ାଚନା ରବରଳ କହିର ରଯ ଭାେତ ଓ ଆରମେି କୀୟ ସମାଜ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ
ମୂ ୟରବାଧ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଅଧ ିକାେ ପ୍ରତି ଗଭୀେ ଭାରବ ଅନୁ େକ୍ତ ଏବଂ ଆରମେି କାରେ ବସବାସ କେୁଥ ିବା ଭାେତୀୟ
ୋୟାରପାୋ ଏହି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷି କ ସଂପକବକୁ ନିବିଡ଼ କେି ବା ଦିଗରେ ଯରଥଷ୍ଟ୍ ମାତ୍ରାରେ ସହାୟକ ରହାଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁ େି
କହିର ରଯ ଭାେତ - ଆରମେି କା େଣନୀତିକ ସହଭାଗୀତାେ ଆଗାମୀ ବଷବରେ ରବୈଶ୍ୱକ
ି ପେି ରପ୍ରକ୍ଷୀରେ ଅଧ ିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ବହନ
କରେ । ବିରଶଷ କେି ରକାଭି ଡ଼ ପେବତ୍ତବୀ, ରବୈଶ୍ୱକ
ି ଆଥିକ େି କଭେୀ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପେି ବତ୍ତବନ ଭଳି ଚାର ଞ୍ଜ ପେି ରପ୍ରକ୍ଷୀରେ
ଏହା ରବଶ୍ ଗୁେୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ବ ।
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