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ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ଏବଂ ଭାେତ ପାଇ ଁଅରରେଲିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର 

ବାଣଜି୍ୟ ଦୂତ ମାନନୀୟ ର ାନି ଆରବା ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାକ୍ଷାତ 

 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ଆଜ୍ ି ଭାେତ ପାଇ ଁ ଅରରେଲିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବାଣଜି୍ୟ ଦୂତ ମାନନୀୟ ର ାନ ି

ଆରବା ଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ କେିଛନି୍ତ। ଶ୍ରୀ ଆରବା  2 େୁ 6 ଅଗର, 2021 ପର୍ଯୟ୍ନ୍ତ ଭାେତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନି୍ତ। 

ଭାେତ-ଅରରେଲିଆ ବିସୃ୍ତତ େଣରନୈତିକ ଭାଗିଦାେୀେ ପର୍ୂ୍ଣ୍ ସମ୍ଭାବନାକ ୁବାସ୍ତବ େୂପ ରଦବା ଲାଗି ଦି୍ ବପାକି୍ଷକ ବାଣଜି୍ୟ, ନିରବଶ 

ଏବଂ ଆର୍ଥକି ସହରର୍ଯାଗକ ୁଆହୁେି ସଦୃୁଢ଼ କେିବାେ ମାଗ ୍ଉପରେ ଦୁଇ ରନତା ଆରଲାଚନା କେିର୍ଥରିଲ। 

ଭାେତ ଓ ଅରରେଲିଆ ଉଭୟ ୋରେ ମଧ୍ୟରେ ରକାଭିଡ-19 ମହାମାେୀ କାେଣେୁ ରଦଖାରଦଇର୍ଥବିା ଆହ୍ବାନକ ୁମକୁାବିଲା କେିବା 

ଏବଂ ଏକ ସି୍ଥେ, ସେୁକି୍ଷତ ଓ ସମଦୃ୍ଧ ଭାେତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗେୀୟ ରକ୍ଷତ୍ର ପାଇ ଁରସମାନଙ୍କ ସହଭାଗୀ ଲକ୍ଷୟକ ୁବାସ୍ତବ େୂପ 

ରଦବାରେ ପେିବଦି୍ଧତ ଆର୍ଥକି ସହରର୍ଯାଗ ବିରଶଷ ସହାୟକ ରହବ ରବାଲି ରସମାରନ ରଜ୍ାେ ରଦଇର୍ଥରିଲ। 

ବିଗତ ଦିନରେ ଭାେତ-ଅରରେଲିଆ ସମ୍ପକ ୍ ବୟାପକ ଭାରବ ସଦୃୁଢ଼ ରହାଇର୍ଥବିାେୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରମାଦୀ ସରନ୍ତାଷ ବୟକ୍ତ 

କେିର୍ଥରିଲ ଏବଂ ଏ ରକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରମାେିସନ ଏବଂ ପବୂତ୍ନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆରବା ଙ୍କ ମଲୂୟବାନ ରର୍ଯାଗଦାନକ ୁ

ପ୍ରଶଂସା କେିର୍ଥରିଲ। 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରମାେିସନଙ୍କ ସହିତ ବିଗତ ବଷେ୍ ଭଚ୍ୁ ଆଲ ଶଖିେ ସମି୍ମଳନୀ ବିଷୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରମାଦୀ ସ୍ମେଣ କେିର୍ଥରିଲ 

ଏବଂ ପେିସି୍ଥତି ଅନୁକୂଳ ରହରଲ ଖବୁଶୀଘ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରମାେିସନଙୁ୍କ ଭାେତରେ ଆତିରର୍ଥୟ ପ୍ରଦାନ କେିବା ଲାଗି ନିଜ୍େ ଇଚ୍ଛା 

ଜ୍ାହେି କେିର୍ଥରିଲ। 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରମାଦୀ ଏବଂ ଅରରେଲିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍କ ୍ ରମାେିସନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 4 ଜ୍ନୁ, 2020ରେ ରହାଇର୍ଥବିା ରନତାମାନଙ୍କ 

ଭଚ୍ୁ ଆଲ ଶଖିେ ସମି୍ମଳନୀରେ ଦୁଇ ରଦଶ ମଧ୍ୟରେ ର୍ଥବିା ଦି୍ ବପାକି୍ଷକ ସମ୍ପକ ୍ ବିସୃ୍ତତ େଣରନୈତିକ ଭାଗିଦାେୀକ ୁ ଉନ୍ନୀତ 

ରହାଇର୍ଥଲିା। ଏହାେ ଅନ୍ତଗତ୍ ଭାେତ ଓ ଅରରେଲିଆ ପେସ୍ପେ ମଧ୍ୟରେ ଆରପାସ ହତି ପାଇ ଁସମ୍ପ୍ରସାେିତ ବାଣଜି୍ୟ ଓ ନିରବଶ 

ପ୍ରବାହକ ୁ ରପ୍ରାତ୍ସାହତି କେିବା ଏବଂ ଏକ ଦି୍ ବପାକି୍ଷକ ଆର୍ଥକି ସହରର୍ଯାଗ ଚୁକି୍ତ (ସିଇସିଏ)ରେ ସମ୍ପକୃ୍ତ େହବିା ଲାଗି ନିଷ୍ପତି୍ତ 

ରନଇର୍ଥରିଲ। ମାନନୀୟ ର ାନ ିଆରବା ଙ୍କ ଏହ ିଗସ୍ତ ରସହ ିସହାଭାଗୀ ମହତ୍ବାକାଂକ୍ଷାେ ଏକ ପ୍ରତିଫଳନ। 

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ 

ଅଗଷ୍ଟ 05, 0002 

 

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. 

 


