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ମଇ ୨୩-୨୫, ୨୦୨୨ରେ ଅନୁଷି୍ଠତ କ୍ୱାଡ   ରନତାଙ୍କ ଶଖିେ ସମି୍ମଳନୀରେ ର ାଗ 
ରେବାପାଇ ଁଜାପାନ ଗସ୍ତ କେିରବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ ଜାପାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫୁମିଓ କଶିେିାଙ୍କ ନମିନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରରମ  ୁକ୍ତୋଷ୍ଟ୍ର ଆରମେକିାେ ୋଷ୍ଟ୍ରପତ ିରଜାରସଫ ଆେ 
ବାଇରେନ ଏବଂ ଅରଷ୍ଟ୍ରଲିଆେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହତି ମଇ ୨୪,୨୦୨୨ରେ ଜାପାନରେ ଅନୁଷି୍ଠତ କ୍ୱାଡ   ରନତାମାନଙ୍କ ଶଖିେ ସମି୍ମଳନୀରେ 
ଅଂଶଗ୍ରହଣ କେରିବ ।  
ର ାକଓିରେ ଅନୁଷି୍ଠତ ଏହ ିଶଖିେ ସମି୍ମଳନୀ ରହଉଛ ିମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୧ ରେ ଅନୁଷି୍ଠତ ରସମାନଙ୍କେ ପ୍ରଥମ ଭର୍ଚୁ ଆଲ୍ ରବୈଠକ ପରେ ର୍ତୁଥଚ କ୍ୱାଡ   
ରନତାଙ୍କ ଆରଲାର୍ନା । ରସରପେମବେ ୨୦୨୧ ରେ ୱାଶଂି ନ୍ େ.ିସ.ି ଠାରେ ରନତାମାରନ ଶଖିେ ସମି୍ମଳନୀରେ ଏକାଠ ିରହାଇଥିରଲ ଏବଂ 
ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୨ରେ ଭର୍ଚୁ ଆଲ ରବୈଠକରେ ର ାଗ ରେଇଥିରଲ । 
ଆସନ୍ତା କ୍ୱାଡ   ଶଖିେ ସମି୍ମଳନୀ ରନତାମାନଙୁ୍କ ଭାେତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗେୀୟ ଅଞ୍ଚଳେ ବକିାଶ ଏବଂ ପାେସ୍ପେକି ସ୍ୱାଥଚେ ସମସାମୟିକ 
ବଶି୍ୱସ୍ତେୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମତ ବନିମିୟ ପାଇ ଁଏକ ସୁର ାଗ ପ୍ରୋନ କେବି । 
ରନତାମାରନ କ୍ୱାଡ ପେରେପ ଏବଂ କା ଚୟକାେୀ ରଗାଷ୍ଠୀେ ଅଗ୍ରଗତେି ସମୀୋ କେରିବ, ସହର ାଗେ ନୂତନ ରେତ୍ର ର୍ହି୍ନ  କେରିବ ଏବଂ 
ଭବଷି୍ୟତେ ସହର ାଗ ପାଇ ଁେଣନୀତକି ମାଗଚେଶଚନ ଏବଂ େୃଷି୍ଟରକାଣ ପ୍ରୋନ କେରିବ । 
୨୪ ମଇରେ ଜାପାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟବେ ଶ୍ରୀ ଫୁମିଓ କଶିେିାଙ୍କ ସହତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଦ୍ୱପିାେିକ ରବୈଠକ କେରିବ । ଏହ ି େୁଇ 
ରନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଶିେିାଙ୍କ ଭାେତ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୨ ରେ ଅନୁଷି୍ଠତ ୧୪ ତମ ଭାେତ-ଜାପାନ ବାଷ୍ିକ 
ସମି୍ମଳନୀେୁ ଆରଲାର୍ନାକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବାକୁ ଏକ ସରୁ ାଗ ପ୍ରୋନ କେବି । ଏହ ି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜାପାନେ ବୟବସାୟ 
ରନତୃମଣ୍ଡଳୀ ସହ ଏକ ବୟବସାୟିକ କା ଚୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କେରିବ ଏବଂ ଜାପାନେ ଭାେତୀୟ ସମ୍ପ୍ରୋୟ ସହତି ମଧ୍ୟ ଆରଲାର୍ନା ଓ 
ସରମବାଧିତ କେରିବ । 
୨୪ ମଇ ୨୦୨୨ ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆରମେକିାେ ୋଷ୍ଟ୍ରପତ ିମାନୟବେ ରଜାରସଫ୍ ଆେ ବାଇରେନଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱପିାେିକ ରବୈଠକ କେରିବ । 
େୁଇ ରନତା ଭାେତ-ଆରମେକିାେ େଣନୀତକି ସହର ାଗେ ସମୀୋ କେରିବ ଏବଂ ବରିଶଷ୍କେ ିନକି ରେ ୧୧ ଏପି୍ରଲ୍ ୨୦୨୨ ରହାଇଥିବା 
ଆରଲାର୍ନା ଉପରେ ଗୁେୁତ୍ୱ ରେରବ । ରସରପେମବେ ୨୦୨୧ ରେ ୋଷ୍ଟ୍ରପତ ିବାଇରେନ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱପିାେିକ ରବୈଠକେ ଆରଲାର୍ନା 
ଉପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କେରିବ ରବାଲି ଆଶା କୋ ାଉଛ ି । ଉଭୟ ରନତା ଆଞ୍ଚଳକି ଏବଂ ଆନ୍ତଚଜାତକି ବକିାଶ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମତ ବନିମିୟ 
କେରିବ । 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅରଷ୍ଟ୍ରଲିଆେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହତି ଦ୍ୱପିାେିକ ରବୈଠକ କେବିାେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛ,ି ର ଉଠଁାରେ ୨୧ ମଇ ୨୦୨୨ ରେ ନବିାର୍ନ 
ଅନୁଷି୍ଠତ ରହବ । େୁଇ ରନତା ଭାେତ-ଅରଷି୍ଟଲିଆ େଣନୀତକି ସହର ାଗ ସହତି ଆଞ୍ଚଳକି ଏବଂ ଆନ୍ତଚଜାତକି ବକିାଶ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ େୁଇ ରେଶେ 
ସ୍ୱାଥଚ ଉପରେ ମତ ବନିମିୟ କେପିାେନ୍ତ ି । େୁଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଶଷ୍ ଦ୍ୱପିାେିକ ରବୈଠକ ୨୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୨ ରେ ଅନୁଷି୍ଠତ 
ରହାଇଥିଲା ଏବଂ ତା'ପରେ ୨ ଏପି୍ରଲ ୨୦୨୨ ରେ ଭାେତ-ଅରଷ୍ଟ୍ରଲିଆ ଅଥଚରନୈତକି ସହର ାଗ ଏବଂ ବାଣିଜୟ ରୁ୍କି୍ତନାମା (ଇସ ିଏି) 
ସ୍ୱାେେତି ରହାଇଥିଲା । 
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