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 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ଏବଂ ଅରେଲିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନନୀୟ ସ୍କଟ୍ ରମାେସିନଙ୍କ 
ଉପସ୍ଥିତରିେ ଭାେତ-ଅରେଲିଆ ଦ୍ଵତିୀୟ ଭର୍ଚୁ ଆଲ ଶଖିେ ସମି୍ମଳନୀ ଆରୟାଜତି 

 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ଏବଂ ଅରେଲିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନନୀୟ ସ୍କଟ୍  ରମାେସିନଙ୍କ ଉପସି୍ଥତରିେ ଆଜ ିଭାେତ-ଅରେଲିଆ ଦ୍ଵତିୀୟ 
ଭର୍ଚୁ ଆଲ ଶଖିେ ସମି୍ମଳନୀ ଆରୟାଜତି ରହାଇଯାଇଛ ି। ଏହ ିଶଖିେ ସମି୍ମଳନୀ ସମୟରେ ରସମାରନ ଦୁଇ ରଦଶ ମଧ୍ୟରେ େହଥିିବା ବହୁପକ୍ଷୀୟ 
ସମ୍ପର୍ଚେ ସମୀକ୍ଷା ର୍େଥିିରଲ ଏବଂ ରକ୍ଷତ୍ରୀୟ ତଥା ବଶି୍ୱସ୍ତେୀୟ ଘଟଣାବଳୀ ସମ୍ପର୍ଚରେ ବରି୍ାେ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ର୍େଥିିରଲ । 

ଶଖିେ ସମି୍ମଳନୀ ପ୍ରାେମ୍ଭରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରମାଦୀ ନୁୁ ସାଉଥ ରେଲସ ଏବଂ ରୁ୍ଇନସଲୁାଣ୍ଡରେ ଭୀଷଣ ବନୁା ର୍ାେଣେୁ ରହାଇଥିବା 
କ୍ଷୟକ୍ଷତ ିଏବଂ ଏହାେ ପେଣିାମସ୍ୱେୂପ ରହାଇଥିବା ଧନଜୀବନ ହାନରୁି୍ ରନଇ ଗଭୀେ ଦୁୁଃଖ ପ୍ରର୍ଟ ର୍େଥିିରଲ । 

ଦୁଇ ରନତା ଜୁନ ୨୦୨୦ରେ ପ୍ରଥମ ଭର୍ଚୁ ଆଲ ଶଖିେ ସମି୍ମଳନୀ ର୍ାଳରେ ପ୍ରତଷି୍ଠା ର୍ୋଯାଇଥିବା ବୁାପର୍ େଣରନୈତରି୍ ଭାଗୀଦାେୀ 
ଅଧୀନରେ ରହାଇଥିବା ପ୍ରଗତ ିଉପରେ ସରତାଷ ବୁକ୍ତ ର୍େଥିିରଲ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରମାଦୀ ପାେସ୍ପେରି୍ ସମ୍ପର୍ଚେ ପେଧିିରୁ୍ ବୃଦ୍ଧ ିପାଇବାରୁ୍ 
ରନଇ ସରତାଷ ବୁକ୍ତ ର୍େଥିିରଲ । ଦୁଇ ରଦଶେ ବଦ୍ଧତି ସମ୍ପର୍ଚ ପେଧିି ମଧ୍ୟରେ ଏରବ ବୁବସାୟ ଏବଂ ନରିବଶ, ପ୍ରତେିକ୍ଷା ଏବଂ ସୁେକ୍ଷା, 
ଶକି୍ଷା ଏବଂ ନବସଜୃନ, ବଜି୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକି୍ତ, ଗୁେୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଚ ଖଣିଜ, ଜଳ ପେରି୍ାଳନା, ନୂତନ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ଶକି୍ତ ପ୍ରଯକିୁ୍ତ, ରର୍ାଭିଡ-୧୯ ମରୁ୍ାବଲିା 
ସହ ଜଡ଼ତି ଗରବଷଣା ଆଦ ିବବିଧି ରକ୍ଷତେରୁ୍ ସାମିଲ ର୍ୋଯାଇଛ ି। 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରମାଦୀ ମାନନୀୟ ସ୍କଟ୍  ରମାେସିନଙୁ୍କ ୨୯ଟ ିପ୍ରାର୍ୀନ ର୍ଳାରୃ୍ତରୁି୍ ଭାେତ ରେୋଇବା ଲାଗି ର୍ୋଯାଇଥିବା ବରିଶଷ ପ୍ରୟାସ 
ପାଇ ଁ ଧନୁବାଦ ଜଣାଇଥିରଲ । ଏହ ି ର୍ଳାରୃ୍ତଗୁିଡ଼ରି୍ ମଧ୍ୟରେ ଶହ ଶହ ବଷଚ ପୁେୁଣା ମରୂ୍ତ୍ତ,ି ର୍ତି୍ରର୍ଳା ଏବଂ େରଟାର୍ତି୍ର ସାମଲି େହଛି,ି 

ରଯଉଁଥିରେ ନବମ ଏବଂ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀେ ରର୍ରତର୍ ର୍ଳାରୃ୍ତ ିେହଛି ିଏବଂ ଭାେତେ ବଭିିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ସହ ଏଗୁଡ଼ରି୍େ ସମ୍ପର୍ଚ େହଛି ି। ଏସବୁ 
ର୍ଳାରୃ୍ତ ି ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ଵାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀେ ରର୍ାଳ ର୍ାଂସୁ, ୋଜସ୍ଥାନେ ଏର୍ାଦଶ ଏବଂ ଦ୍ଵାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀେ ରଜୈନ ମରୂ୍ତ୍ତ,ି ଗୁଜୋଟେ ଦ୍ଵାଦଶ-
ତ୍ରରୟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀେ ବଲୁଆ ପଥେ ନମିିତ ରଦବୀ ମହଷିାସେୁମର୍ଦ୍ଦନିୀ, ଅଷ୍ଟାଦଶ-ଉନବଂିଶ ଶତାବ୍ଦୀେ ର୍ତି୍ରର୍ଳା ଏବଂ ପୂବଚ ର୍ାଳେ ଜରିଲଟନି୍  
ରେୌପୁ େରଟାର୍ତି୍ର ସାମିଲ େହଛି ି। 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରମାଦୀ ରର୍ାଭିଡ-୧୯ ମହାମାେୀ ସମୟରେ ଅରେଲିଆରେ ଥିବା ଭାେତୀୟ ସମଦୁାୟ, ବରିଶଷ ର୍େ ି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା 
ଭାେତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତ ିଧ୍ୟାନ ରଦଇଥିବାେୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରମାେସିନଙୁ୍କ ଧନୁବାଦ ଜଣାଇଥିରଲ ।  

ଦୁଇ ରନତାମାରନ ସହଭାଗୀ ମଲୂୁରବାଧ ଏବଂ ସମାନ ହତି ଆଧାେତି ସହରଯାଗୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭାରବ ଦୁଇ ରଦଶ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧ ିପାଉଥିବା 
େଣରନୈତରି୍ ସମ୍ପର୍ଚରୁ୍ ପ୍ରଶଂସା ର୍େଥିିରଲ, ରଯଉଥଁିରେ ଏର୍ ସ୍ୱାଧୀନ, ମକୁ୍ତ, ସମାରବଶୀ ଏବଂ ସମଦୃ୍ଧ ଭାେତ-ପ୍ରଶାତ ମହାସାଗେୀୟ ରକ୍ଷତ୍ର 
ସାମିଲ େହଛି ି। 

ଏହ ିଅବସେରେ ଗଭୀେ ବୁାପର୍ େଣରନୈତରି୍ ଭାଗୀଦାେୀେ ବଭିିନ୍ନ ଦଗିରୁ୍ ସାମିଲ ର୍େ ିଏର୍ ମିଳତି ବକ୍ତବୁ ଜାେ ିର୍ୋଯାଇଥିଲା। ଦୁଇ 
ପକ୍ଷ ବୁାପର୍ େଣରନୈତରି୍ ଭାଗୀଦାେୀ ଅଧୀନରେ ଉଭୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଷିର୍ ଶଖିେ ରବୈଠର୍ ଆରୟାଜନ ର୍େବିା ଲାଗି ମଧ୍ୟ 
ସହମତ ରହାଇଥିରଲ ଏବଂ ଏହାସହତି ଦ୍ଵପିାକି୍ଷର୍ ସମ୍ପର୍ଚରେ ଏର୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟ ରଯାଡ଼ ିରହାଇଥିଲା । 

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ 

ମାର୍ଚ୍ଚ 21, 2022 

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. 


