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ବରି୍ଲନ୍, କ ୋକେନକେକେନଏବଂେୟୋରସି୍େସ୍ତେୂବବରୁପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ
ବଦିୋୟ ୋଳୀନମନ୍ତବୟ 
 
ମ ୁଜମବୋନଚୋନକେର୍ଲରମୋନୟବରଓର୍ଲୋଫକକୋକର୍ଲଜଙ୍କନମିନ୍ତ୍ରଣକ୍ରକମମଇ୨, ୨୦୨୨କରଜମବୋନୀରବରି୍ଲନ୍େସ୍ତ ରବି,ି ଏେୋେକର
କେନମୋ ବର ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ େଶୁ୍ରୀ କମକେ କେକେର ିକେନ୍ଙ୍କ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରକମ ମ ୁ ମଇ ୩ ରୁ ୪, ୨୦୨୨ େର୍ଯବୟନ୍ତ କେନମୋ ବର
କ ୋକେନକେକେନ ଅଭିମକୁେ ର୍ଯୋତ୍ରୋ  ରି ଦ୍ୱେିୋକି୍ଷ  ଆକର୍ଲୋଚନୋକର କର୍ଯୋେଦୋନ  ରବିି ଏବଂ ଦ୍ୱତିୀୟ ଭୋରତ-ନେକି୍ େମି୍ମଳନୀକର
ଅଂଶଗ୍ରେଣ ରବିି।ଭୋରତ ୁକଫରବିୋବୋେକର, ମ ୁେୋନସରୋଷ୍ଟ୍ରେତିମୋନୟବରଶ୍ରୀଇମୋନୁଏର୍ଲମୋକ୍ରନଙ୍କେେତିକବୈଠ ର୍ଲୋେିେୟୋରେିକର
ଅେ ବିି। 

କମୋରବରି୍ଲନେସ୍ତଚୋନକେର୍ଲରକକୋର୍ଲଜଙ୍କେେବସୃି୍ତତଦ୍ୱେିୋକି୍ଷ ଆକର୍ଲୋଚନୋ ରବିୋରଏ େକୁର୍ଯୋେଆଣିକଦବ, ର୍ଯୋେୋଙୁ୍କମ ୁଭୋଇେ
ଚୋନକେର୍ଲର ତଥୋ ଅଥବମନ୍ତ୍ରୀ ଭୋବକର େତ ବର୍ବ ଜ୨ି୦ କର କଭେଥିିରି୍ଲ । ଆକମ ର୍ଷ୍ଟ ଭୋରତ-ଜମବୋନୀ ଆନ୍ତଃ - େର ୋରୀ େରୋମଶବ
(ଆଇଜେି)ିକରମିଳତିକବୈଠ  ରବୁିର୍ଯୋେୋଏ ଅନନୟଦ୍ୱବିର୍ବୀୟବୟବସ୍ଥୋର୍ଯୋେୋଭୋରତକ ବଳଜମବୋନୀେେତିେରଚିୋଳତି କର।
ଅକନ ଭୋରତୀୟମନ୍ତ୍ରୀମଧ୍ୟଜମବୋନର୍ଯୋତ୍ରୋ ରକିବଏବଂକେମୋନଙ୍କରଜମବୋନପ୍ରତେିକ୍ଷଙ୍କେେତିେରୋମଶବ ରକିବ। 

ମ ୁଏେୋ ୁଆଇଜେିିେଠନକେବୋରଛଅମୋେମଧ୍ୟକରଜମବୋନୀରନୂତନେର ୋରେେତିପ୍ରୋରମି୍ଭ କର୍ଯୋେଦୋନଭୋବକରକଦେଛୁ,ି ର୍ଯୋେୋ
ମଧ୍ୟମଏବଂଦୀର୍ବମିଆଦିେୋଇ ଆମରପ୍ରୋଥମି ତୋଚହି୍ନେ ରବିୋକରେେୋୟ କେବ। 

୨୦୨୧ମେେିୋକର, ଭୋରତଏବଂଜମବୋନୀ ୂେକନୈତ ିେମ୍ପ ବେଠନର୭୦ବର୍ବ ୁସ୍ମରଣ ରଥିିକର୍ଲଏବଂ୨୦୦୦ମେେିୋରୁରଣନୀତ ି
ଭୋେିଦୋରୀରେଆିେଛିି।ରଣନୀତିେେତିଆଞ୍ଚଳ ିଏବଂଆନ୍ତବଜୋତ ିବ ିୋଶକକ୍ଷତ୍ରକରଚୋନକେର୍ଲରକକୋର୍ଲୋଜଙ୍କେେତିମତବନିମିୟେୋଇ 
ମ ୁଆଗ୍ରେରେେଅକେକ୍ଷୋ ରଛିି। 

ଭୋରତଏବଂଜମବୋନୀମଧ୍ୟକରଦୀର୍ବଦନିଧରିଚୋରି୍ଲଆେଥୁିବୋବୋଣିଜୟି େମ୍ପ ବଆମରରଣକନୈତ ିେେକର୍ଯୋେରଅନୟତମସ୍ତମ୍ଭଅକେ
ଏବଂଚୋନକେର୍ଲରକକୋର୍ଲଜ୍ଏବଂମ ୁମଧ୍ୟମିଳତିଭୋବକରଏ ବୟବେୋୟି କବୈଠ  ରବୁିର୍ଯୋେୋଆମରଶଳି୍ପ ୁଶଳି୍ପେେକର୍ଯୋେକରଶକି୍ତ
ପ୍ରଦୋନ ରବିୋର୍ଲକ୍ଷୟକରେକମବୋଧିତ ରବୁି, ର୍ଯୋେୋ ିକ ୋଭିଡ୍େରବର୍ତ୍ବୀେମୟକରଉଭୟକଦଶକରଆଥ ିେୁନରୁଦ୍ଧୋରକକ୍ଷତ୍ରକରମଜବୁତ
କେବ। 

ୟୁକରୋେକରଏ ନୟୁିତରରୁଅଧି ଭୋରତୀୟମଳୂବୋେନି୍ଦୋବେବୋେ ରନ୍ତିଏବଂଏେିପ୍ରବୋେକରଜମବୋନୀରଏ ମେତ୍ୱେୂର୍ଣ୍ବଅଂଶଅଛି।
ୟୁକରୋେ େେତି ଆମର େମ୍ପ ବକର ଭୋରତୀୟ ପ୍ରବୋେୀମୋନଙ୍କର ଏ  େୁରୁତ୍ୱେୂର୍ଣ୍ବ ଭୂମି ୋ ରେଛିି ଏବଂ କେଥିେୋଇ  ମ ୁ ଆମର ଭୋଇ ଓ
ଭଉଣୀମୋନଙୁ୍କକଭେବିୋେୋଇ ଏେିେସ୍ତରେକୁର୍ଯୋେକନବି। 

ବରି୍ଲନ୍ଠୋରୁମ ୁକ ୋକେନକେକେନେସ୍ତକରରି୍ଯବିକର୍ଯଉ ଠୋକରକମୋରପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀକେକେର ିକେନଙ୍କେେଦ୍ୱେିୋକି୍ଷ କବୈଠ କେବର୍ଯୋେୋ
କେନମୋ ବ େେତି ଆମର ଅନନୟ " େବୁଜ ରଣନୀତ ି ଭୋେିଦୋରୀ” ର ଅଗ୍ରେତରି େମୀକ୍ଷୋ  ରବିୋ େେତି ଆମର ଦ୍ୱେିୋକି୍ଷ  େମ୍ପ ବର
ଅନୟୋନୟ ଦେି ୁ େମୀକ୍ଷୋ  ରବିୋର େୁକର୍ଯୋେ କଦବ । ମ ୁ ମଧ୍ୟ ଭୋରତ-କେନମୋ ବ ବୟବେୋୟି  କବୈଠ କର ଅଂଶଗ୍ରେଣ  ରବିୋ େେତି
କେନମୋ ବକରଥିବୋଭୋରତୀୟେମ୍ପ୍ରଦୋୟେେତିଆକର୍ଲୋଚନୋ ରବିି। 

କେନମୋ ବେେତିଦ୍ୱେିୋକି୍ଷ କର୍ଯୋେୋକର୍ଯୋେବୟତୀତ, ମ ୁକେନମୋ ବ, ଆଇେର୍ଲୟୋଣ୍ଡ, ଫିନର୍ଲୟୋଣ୍ଡ, ସି୍ୱକେନଏବଂନରକ ରପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କେେ
ଦ୍ୱତିୀୟଭୋରତ-ନେ ିେମି୍ମଳନୀକରମଧ୍ୟଭୋେକନବିକର୍ଯଉ ଠୋକର୨୦୧୮କରପ୍ରଥମଭୋରତ-ନେ ିେମି୍ମଳନୀେରଠୋରୁଆକମଆମର
େେକର୍ଯୋେରେମୀକ୍ଷୋ ରବୁି ।ଏେିେମି୍ମଳନୀକରମେୋମୋରୀେରବର୍ତ୍ବୀଅଥବକନୈତ ିେନୁରୁଦ୍ଧୋର, ଜଳବୋୟୁେରବିର୍ତ୍ବନ, ନବେଜୃନଏବଂ



ପ୍ରର୍ଯୁକି୍ତବଦିୟୋ, ଅକ୍ଷୟଶକି୍ତ, ବୃଦ୍ଧିେୋଉଥିବୋବଶି୍ୱେୁରକ୍ଷୋ ଦୃଷି୍ଟକ ୋଣଏବଂଉର୍ତ୍ରକମରୁଅଞ୍ଚଳକରଭୋରତ-ନେକି୍େେକର୍ଯୋେଭଳିବରି୍ୟ
ଉେକରଧ୍ୟୋନଦଆିରି୍ଯବ। 

େମି୍ମଳନୀରବୋେୋକର, ମ ୁଅନୟଚୋରେିିନେକି୍କଦଶରକନତୋଙୁ୍କମଧ୍ୟକଭେବିିଏବଂକେମୋନଙ୍କେେଭୋରତରଦ୍ୱେିୋକି୍ଷ େମ୍ପ ବରଅଗ୍ରେତରି
େମୀକ୍ଷୋ ରବିି।  

ସି୍ଥରତୋ, ଅକ୍ଷୟଶକି୍ତ, େଜିେିୋଇକଜେନ୍ଏବଂନବେଜୃନକକ୍ଷତ୍ରକରନେକି୍ କଦଶେୁଡ଼ ିଭୋରତେୋଇ  େୁରୁତ୍ୱେରୂ୍ଣ୍ବଅଂଶୀଦୋର ।ଏେିେସ୍ତ
ନେକି୍ଅଞ୍ଚଳେେତିଆମରବେୁମେୁୀେେକର୍ଯୋେ ୁବସି୍ତୋର ରବିୋକରେୋେୋର୍ଯୟ ରବି। 

କମୋରପ୍ରତୟୋବର୍ତ୍ବନର୍ଯୋତ୍ରୋେମୟକର, ମ ୁ କମୋରବନୁ୍ଧରୋଷ୍ଟ୍ରେତିମୋକକ୍ରୋନଙୁ୍କ କଭେବିୋେୋଇ େୟୋରେିକରଅେ ବିି ।ରୋଷ୍ଟ୍ରେତିମୋକକ୍ରୋନ୍
େମ୍ପ୍ରତିେୁନବବୋରନବିୋଚତିକେୋଇଛନ୍ତିଏବଂଫଳୋଫଳରଦଶଦନିେକରକମୋରେସ୍ତକମୋକତକ ବଳବୟକି୍ତେତଅଭିନନ୍ଦନଜଣୋଇବୋ ୁ
ଅନୁମତି କଦବ ନୋେିଁ, ବରଂ ଦୁଇ କଦଶ ମଧ୍ୟକର ର୍ନଷି୍ଠ ବନୁ୍ଧତୋ ୁ ମଧ୍ୟ ନଶିି୍ଚତ  ରବି । ଏେୋ ମଧ୍ୟଆମ ୁ ଭୋରତ-େୋନସ ରଣକନୈତ ି
େେକର୍ଯୋେରେରବର୍ତ୍ବୀେର୍ଯବୟୋୟର ୋର୍ଯବୟେନ୍ଥୋସି୍ଥର ରବିୋରେକୁର୍ଯୋେକଦବ। 

ରୋଷ୍ଟ୍ରେତିମୋକକ୍ରୋନ୍ଏବଂମ ୁବଭିିନ୍ନଆଞ୍ଚଳ ିଏବଂବଶି୍ୱସ୍ତରୀୟପ୍ରେଙ୍ଗକରଆ ଳନ ରବୁିଏବଂଜୋରିରେଥିିବୋଦ୍ୱେିୋକି୍ଷ େେକର୍ଯୋେର
ସି୍ଥତି େରଖିବୁ । ଏେୋ କମୋର ଦୃଢ ବଶି୍ୱୋେ କର୍ଯ ବଶି୍ୱର ବର୍ତ୍ବମୋନର ସି୍ଥତି େୋଇ  ଏେେିରି େମୋନ ଦୃଷି୍ଟକ ୋଣ ଏବଂ ମରୂ୍ଲୟକବୋଧ କେୟୋର
 ରୁଥିବୋଦୁଇକଦଶେରସ୍ପରେେନବିଡ଼ିେେକର୍ଯୋେକର ୋର୍ଯବୟ ରବିୋଜରୁରୀ। 

କମୋରୟୁକରୋେେସ୍ତଏଭଳିଏ େମୟକରକେଉଛିକର୍ଯକତକବକଳଏେିଅଞ୍ଚଳଅକନ ଆେବୋନରେମ୍ମେୁୀନକେଉଛି।କମୋରକର୍ଯୋେଦୋନ
ମୋଧ୍ୟମକର, ମ ୁଆମରୟୁକରୋେୀୟେେକର୍ଯୋେୀମୋନଙ୍କେେେେକର୍ଯୋେରଆକବେ ୁଦୃଢ ରବିୋ ୁଇଚ୍ଛୋ କର, କର୍ଯଉ ମୋକନଶୋନ୍ତିଏବଂ
େମଦୃ୍ଧତୋେୋଇ ଭୋରତରଅନୁେନ୍ଧୋନକରେୁରୁତ୍ୱେୂର୍ଣ୍ବେୋଥୀଅେନ୍ତି। 

 

ନୂଆଦିଲଲ୍ୀ 

ମେ 01, 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. 


