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ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଷ୍ଟ୍ର ୈଷ୍ଟ୍ରେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମିଳତି ସାମବାେକି ସମି୍ମଳନୀଷ୍ଟ୍ରର ଷ୍ଟ୍ର ୈଷ୍ଟ୍ରେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକଟର 
ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ଉେଷ୍ଟ୍ର ାଧନ 

ଅଷ୍ଟ୍ରକଟା ର 10, 2022 

ଆପଣଙୁ୍କ  ହୁତ  ହୁତ ଧନୟ ାେ, ଏ ଂ ସ ବପ୍ରଥଷ୍ଟ୍ରମ ଆପଣଙୁ୍କ  ହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଧନୟ ାେ ଜଣାଉଛ ିକାରଣ ଗତକାଲି 

ଷ୍ଟ୍ରେଷ୍ଟ୍ରତଷ୍ଟ୍ର ଷ୍ଟ୍ରଳ ମଁ ୁକାନଷ୍ଟ୍ର ରାକୁ ଆସଲିି, ଷ୍ଟ୍ରସଷ୍ଟ୍ରତଷ୍ଟ୍ର ଷ୍ଟ୍ରଳ ଷ୍ଟ୍ରେଖିଲି ପୁରାତନ ସଂସେ ଭ ନ ଆମ ଜାତୀୟ ରଙ୍ଗଷ୍ଟ୍ରର ଆଷ୍ଟ୍ରଲାକତି ଷ୍ଟ୍ରହାଇଛ।ି 
ଆପଣ ଜାଣିଥିଷ୍ଟ୍ର , ଭା  ପ୍ରକଟ କର ିାର ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ହୃେୟସ୍ପଶବୀ ଉପାୟ କଛି ିନାହିଁ। ଷ୍ଟ୍ରକ ଳ ଏତକି ିନୁଷ୍ଟ୍ରହ,ଁ ଷ୍ଟ୍ରେଷ୍ଟ୍ରହତୁ ଆଷ୍ଟ୍ରମ ଆମର 
ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ତମ  ାର୍ଷକିୀ ପାଳନ କରୁଥିଲୁ,  ାସ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରର ଆଷ୍ଟ୍ରମ ଷ୍ଟ୍ରେଖିଲୁ ଷ୍ଟ୍ରେ ସାରା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆଷ୍ଟ୍ରର  ଭିିନ୍ନ ପ୍ରସଦି୍ଧ ସ୍ଥାନଷ୍ଟ୍ରର ଆପଣ ଆମ 
ସହତି ଏହ ିଉତ୍ସ କୁ ପାଳନ କରଥିିଷ୍ଟ୍ରଲ, ଏ ଂ ସଡିନୀ ଅଷ୍ଟ୍ରପରା ହାଉସ ଆମ ତ୍ରରିଙ୍ଗାଷ୍ଟ୍ରର ଚତି୍ରତି ଷ୍ଟ୍ରହାଇଥି ାର ଷ୍ଟ୍ରେଖି ମଁୁ  ଷି୍ଟ୍ରଶର୍ଷ ପ୍ରଭା ତି 

ଷ୍ଟ୍ରହାଇଥିଲି। ଷ୍ଟ୍ରତଣୁ ମଁୁ ଭା ୁଛ ିଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ମଷ୍ଟ୍ରନାଭା  ୋହା ଅତୟନ୍ତ ଉୋର ଭା ନାକୁ ପ୍ରକଟ କରଥିିଲା। ମଁୁ ଏହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛ।ି 

ଏଣୁ ଷ୍ଟ୍ରେପର ିମନ୍ତ୍ରୀ ୱଙ୍ଗ କହଛିନ୍ତ ିଆଜ ିଆଷ୍ଟ୍ରମ ପ୍ରକୃତଷ୍ଟ୍ରର ଏକ ଅତୟନ୍ତ ଉପଷ୍ଟ୍ରୋଗୀ, ଅତୟନ୍ତ ଫଳପ୍ରେ, ଅତୟନ୍ତ ଆରାମୋୟକ ଆଷ୍ଟ୍ରଲାଚନା 

କରଥିିଲୁ ଏ ଂ ପ୍ରକୃତଷ୍ଟ୍ରର ଆଷ୍ଟ୍ରମ ଅଷ୍ଟ୍ରନକ ଥର ସାକ୍ଷାତ କରଛୁି। ମଁୁ ଭା ୁଛ ିଷ୍ଟ୍ରେ ମଁ ୁତୁମକୁ ତୁମ ଚାକରିରି ପ୍ରଥମ େନିଷ୍ଟ୍ରର କ୍ୱାଡ୍ ପାଇଁ 
ଷ୍ଟ୍ରଟାକଓିଷ୍ଟ୍ରର ଷ୍ଟ୍ରଭଟଥିିଲି। ତାହା ପଷ୍ଟ୍ରର ଆଷ୍ଟ୍ରମ ଜ2ି0 ଷ୍ଟ୍ର ୈଠକ ପାଇଁ  ାଳଷି୍ଟ୍ରର, ପୂ ବ ଏସଆି ଷ୍ଟ୍ର ୈଷ୍ଟ୍ରେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ର ୈଠକ ପାଇଁ ନମ୍ 
ଷ୍ଟ୍ରପନଷ୍ଟ୍ରର, ଏ ଂ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ଓ ତ୍ରପିାକି୍ଷକ ଷ୍ଟ୍ର ୈଠକ ପାଇଁ ନୁୟୟକବଷ୍ଟ୍ରର ପରସ୍ପରକୁ ଷ୍ଟ୍ରଭଟଥିିଲୁ। ଆମର ନୟିମିତ  ାତ୍ତବାଳାପ ଓ ଆୋନପ୍ରୋନ 
ଜାର ିରହଛି।ି ଆଷ୍ଟ୍ରମ ଆମର ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସମ୍ପକବକୁ ମଜ ୁତ କର ିା ପାଇଁ କାେବୟ କରୁଛୁ ଏ ଂ ଷ୍ଟ୍ରେଖଛୁୁ ଆଷ୍ଟ୍ରମ କପିର ିଏକ ଉତ୍ତମ ଅଞ୍ଚଳ ଗଠନ 
କରପିାର ୁି। 

ଆଜରି ଷ୍ଟ୍ର ୈଠକ ଷ୍ଟ୍ରହଉଛ ିଷ୍ଟ୍ର ୈଷ୍ଟ୍ରେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରେମୱକବ ଆଷ୍ଟ୍ରଲାଚନା। ମଁୁ ଭା ୁଛ ିଏହା ଷ୍ଟ୍ରେମୱକବ ଆଷ୍ଟ୍ରଲାଚନା ଶଙୃ୍ଖଳାର 13 ତମ 
ଷ୍ଟ୍ର ୈଠକ ଏ ଂ ଆଷ୍ଟ୍ରମ ଅଷ୍ଟ୍ରନକ  ରି୍ଷୟ ଉପଷ୍ଟ୍ରର ଚର୍ଚ୍ବା କରଥିିଲୁ ଷ୍ଟ୍ରେପରକି ି ାଣିଜୟ ଓ ଅଥବନୀତ,ି ଶକି୍ଷା, ପ୍ରତରିକ୍ଷା ଓ ସରୁକ୍ଷା ଏ ଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକି୍ତ। 
ଆମର ପାରସ୍ପରକି ସ୍ୱାଥବକୁ େୃଷ୍ଟଷି୍ଟ୍ରର ରଖି ଆଷ୍ଟ୍ରମ କରଥିି ା ଅଷ୍ଟ୍ରନକ ଚୁକି୍ତନାମା ଓ  ୁଝାମଣା ପରସ୍ପରର ଷ୍ଟ୍ରେଶଷ୍ଟ୍ରର ଆମର କୂଟଷ୍ଟ୍ରନୈତକି 

ପେଚହି୍ନ  ସି୍ତାର କର ିାଷ୍ଟ୍ରର ସହାୟକ ଷ୍ଟ୍ରହ । ଷ୍ଟ୍ରତଣୁ ଆଷ୍ଟ୍ରମ ନଶିି୍ଚତ ଭା ଷ୍ଟ୍ରର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଭାରତଷ୍ଟ୍ରର ଏପର ିକର ିାକୁ ସ୍ୱାଗତ କର ୁି ଏ ଂ 
ଆଷ୍ଟ୍ରମ ଭ ରି୍ଷୟତଷ୍ଟ୍ରର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆଷ୍ଟ୍ରର ମଧ୍ୟ ତାହା କର ିାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କର ୁି। ମଁୁ ଭା ୁଛ ିକଛି ିସମସୟା ଥିଲା ୋହାକୁ ଆଷ୍ଟ୍ରମ ଆମର 
ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ଭାଗିୋରୀକୁ ଅଧିକ ଗଣୁ ତ୍ତା ପ୍ରୋନ କର ିା େଗିଷ୍ଟ୍ରର  ଡ଼ ସମ୍ଭା ନା ଭା ଷ୍ଟ୍ରର ଷ୍ଟ୍ରେଖଛୁୁ। ଷ୍ଟ୍ରସଥିମଧ୍ୟରୁ ଷ୍ଟ୍ରଗାଟଏି ଷ୍ଟ୍ରହଉଛ ି
ଗତଶିୀଳତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରନଇ ଏକ ପ୍ରସ୍ତା , ପ୍ରତଭିା ଓ ଷ୍ଟ୍ରକୌଶଳର ଗତଶିୀଳତା ଉପଷ୍ଟ୍ରର  ୁଝାମଣା, ଆଷ୍ଟ୍ରମ କପିର ିଶକି୍ଷାକୁ  ୃଦ୍ଧ ିକର ିପାର ିା ଏ ଂ 

 ଷି୍ଟ୍ରଶର୍ଷ ଭା ଷ୍ଟ୍ରର ଭାରତର ନୂତନ ରାେୀୟ ଶକି୍ଷା ନୀତକୁି େୃଷ୍ଟଷି୍ଟ୍ରର ରଖି ଆଷ୍ଟ୍ରମ କ'ଣ କରପିାର ିା ଷ୍ଟ୍ରସଷ୍ଟ୍ରନଇ ଆଷ୍ଟ୍ରଲାଚନା ଷ୍ଟ୍ରହଉଛ।ି ଶକି୍ଷା 
ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଷତ୍ରଷ୍ଟ୍ରର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆମର ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶୀୋରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନୟତମ। ଷ୍ଟ୍ରତଣୁ ଆଷ୍ଟ୍ରମ ନଶିି୍ଚତ ଭା ଷ୍ଟ୍ରର ଷ୍ଟ୍ରେଖି ାକୁ ଚାହିଁ ୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 
ମଧ୍ୟ ଭାରତଷ୍ଟ୍ରର ଅଧିକ େୃଢତାର ସହ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁ, ଏ ଂ ଏସ ୁ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀମାଷ୍ଟ୍ରନ ଷ୍ଟ୍ରଟାକଓିଷ୍ଟ୍ରର ଷ୍ଟ୍ରଭଟ ିା ସମୟଷ୍ଟ୍ରର ଆଷ୍ଟ୍ରଲାଚନା 

କରଥିିଷ୍ଟ୍ରଲ। 



ଆଷ୍ଟ୍ରମ ଏହା ଷ୍ଟ୍ରେଖି  ହୁତ ଉତ୍ସାହତି ଷ୍ଟ୍ରେ ଚଳତି  ର୍ଷବ ଆରମ୍ଭଷ୍ଟ୍ରର ଚୂଡାନ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରହାଇଥି ା ଆଥକି ସହଷ୍ଟ୍ରୋଗ ଓ  ାଣିଜୟ ଚୁକି୍ତନାମା ଅନୁଷ୍ଟ୍ରମାେନ 

ଓ  ଳ ତ୍ତର ଷ୍ଟ୍ରହ ା େଗିଷ୍ଟ୍ରର ଗତ ିକରୁଛ।ି ଏହା ଏକ  ହୁତ ଭଲ  କିାଶ। ଆଷ୍ଟ୍ରମ ଏହା ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଷ୍ଟ୍ରେଉଛୁ ଷ୍ଟ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରୋହରା ଟକିସକୁ 
ଏଡାଇ ା ପାଇଁ ଚୁକି୍ତନାମାକୁ ସଂଷ୍ଟ୍ରଶାଧନ କର ିା ନମିଷ୍ଟ୍ରନ୍ତ ପେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଷପ ନଆିୋଉଛ ିକାରଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମର  ୟ ସାୟ  ଢାଇ ା ପାଇଁ ଏକ 

ସମସୟା ଥିଲା। ତା’ପଷ୍ଟ୍ରର ଆଷ୍ଟ୍ରମ  ାସ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରର ଗରୁୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ବ ଖଣିଜ ପୋଥବ, ସାଇ ର, ନୂତନ ଓ ଅକ୍ଷୟ ଶକି୍ତ ପର ିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଷତ୍ରଗୁଡକି ଉପଷ୍ଟ୍ରର ଚର୍ଚ୍ବା 

କରଥିିଲୁ ଏ ଂ ଆମର ସହକମବୀମାଷ୍ଟ୍ରନ ଗତ କଛି ିମାସ ମଧ୍ୟଷ୍ଟ୍ରର ୋହା କରଆିସୁଛନ୍ତ ିଷ୍ଟ୍ରସଷ୍ଟ୍ରନଇ ଚର୍ଚ୍ବା କରଥିିଲୁ।  ାସ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରର ଚଳତି  ର୍ଷବ 
ଜୁନଠାରୁ ଷ୍ଟ୍ରମାର ଛଅ ଜଣ କୟା ଷି୍ଟ୍ରନଟ ସହକମବୀ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ କରଛିନ୍ତ।ି ଷ୍ଟ୍ରସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଷ୍ଟ୍ରର ଷ୍ଟ୍ରକାଇଲା ଓ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ, ଅକ୍ଷୟ ଶକି୍ତ 
ମନ୍ତ୍ରୀ, ଶକି୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ, ଜଳ ସମ୍ପେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ତଭବୁ କ୍ତ। ଆଷ୍ଟ୍ରମ ଏହା ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରେଖିଛୁ ଷ୍ଟ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରତରିକ୍ଷା 
ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଂ ପଶି୍ଚମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଉପପି୍ରମିୟର ଏ ଂ ନୁୟ ସାଉଥ ଷ୍ଟ୍ରୱଲସର ଉପପି୍ରମୟିର  ୟ ସାୟିକ ପ୍ରତନିଧିି େଳମାନଙ୍କ ସହ ଭାରତ ଗସ୍ତ 

କରଥିିଷ୍ଟ୍ରଲ। 

ଷ୍ଟ୍ରତଣୁ ଷ୍ଟ୍ରମାଟା ଷ୍ଟ୍ରମାଟ ିଭା ଷ୍ଟ୍ରର ଏହା ପ୍ରକୃତଷ୍ଟ୍ରର ଅନୁଭ  ଷ୍ଟ୍ରହଉଛ ିଷ୍ଟ୍ରେ ସମ୍ପକବ  ଢ ିାଷ୍ଟ୍ରର ଲାଗିଛ।ି ଆଷ୍ଟ୍ରମ ଏହାକୁ ଉର୍ଚ୍ ସ୍ତରକୁ ଷ୍ଟ୍ରନଇେି ାର 
ଉପାୟ ଷ୍ଟ୍ରଖାଜୁଛୁ।  ଶି୍ୱ ପରସିି୍ଥତକୁି ଷ୍ଟ୍ରନଇ ମଧ୍ୟ ଆଷ୍ଟ୍ରମ ଆଷ୍ଟ୍ରଲାଚନା କରଥିିଲୁ। ଆଷ୍ଟ୍ରମ ଏହାକୁ ସମାପ୍ତ କରନିାହଁୁ। ମଁୁ ଭା ୁଛ ିତଥାପି କଛି ିଭାଗ 
ଅଛ ିୋହାକୁ ଆଷ୍ଟ୍ରମ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଷ୍ଟ୍ରଭାଜନ ସମୟଷ୍ଟ୍ରର କର ିାକୁ ୋଉଛୁ କନୁି୍ତ ଆଷ୍ଟ୍ରମ ୟୁଷ୍ଟ୍ରେନ   ିାେ ଓ ଏହାର ପରଣିାମ, ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ 
ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳ, କ୍ୱାଡର ଅଗ୍ରଗତ,ି ଜ2ି0 ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଆମର ତ୍ରପିାକି୍ଷକ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଜାତସିଂଘ, ଆଇଏଇଏର କଛି ିପ୍ରସଙ୍ଗ, ଜଳ ାୟୁ ପର ିତ୍ତବନ 

ପାଇଁ ଅଥବ ଏ ଂ ସ୍ଥାୟୀ  କିାଶ ଲକ୍ଷୟ  ରି୍ଷୟଷ୍ଟ୍ରର ଆଷ୍ଟ୍ରଲାଚନା କରଛୁି। ଷ୍ଟ୍ରତଣୁ, ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରେଖିପାରଷି୍ଟ୍ର , ଏକ ସୁନ୍ଦର,  ୟାପକ  ସୃି୍ତତ 
ଆଷ୍ଟ୍ରଲାଚନା ଷ୍ଟ୍ରହାଇଛ ିଏ ଂ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତ,ି ମଁୁ ଭା ୁଛ ିଏହାର ମୂଳ କାରଣ ଷ୍ଟ୍ରହଉଛ ିଷ୍ଟ୍ରେ ଉୋର ାେୀ ଗଣତାନ୍ତ୍ରକି ରାେ ଭା ଷ୍ଟ୍ରର ଆଷ୍ଟ୍ରମ 
ଉଭଷ୍ଟ୍ରୟ ଏକ ନୟିମ ଆଧାରତି ଆନ୍ତଜବାତକି ଶଙୃ୍ଖଳା, ଆନ୍ତଜବାତକି ଜଳରାଶଷି୍ଟ୍ରର ଷ୍ଟ୍ରନୌପର ିହନ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ 

ସଂଷ୍ଟ୍ରୋଗୀକରଣ,  କିାଶ ଏ ଂ ନରିାପତ୍ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରପ୍ରାତ୍ସାହନ କର ିାଷ୍ଟ୍ରର  ଶି୍ୱାସ କରୁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ୱଙ୍ଗ ଷ୍ଟ୍ରେପର ିକହଛିନ୍ତ ିଆଷ୍ଟ୍ରମ  ଶି୍ୱାସ କରୁ ଷ୍ଟ୍ରେ 
ଷ୍ଟ୍ରେଶଗୁଡକି ନଜି ପାଇଁ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ବ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼କି ଉପଷ୍ଟ୍ରର ସା ବଷ୍ଟ୍ରଭୌମକି ନଷି୍ପତ୍ତ ିଷ୍ଟ୍ରନ ାକୁ ସନୁଶିି୍ଚତ କରେି ା ଉଚତି୍। 

ମଁୁ ଆଶା କରୁଛ ିଷ୍ଟ୍ରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଷ୍ଟ୍ରଭାଜନ ସମୟଷ୍ଟ୍ରର ଆଷ୍ଟ୍ରମ ଅନୟ କଛି ିପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପଷ୍ଟ୍ରର ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ବା କର ୁି। ମଁୁ ତାଙ୍କ ସହତି ଭାରତୀୟ 
ଉପମହାଷ୍ଟ୍ରେଶ ଉପଷ୍ଟ୍ରର ଆମର େୃଷ୍ଟଷି୍ଟ୍ରକାଣ  ରି୍ଷୟଷ୍ଟ୍ରର ଜଣାଇ ାକୁ ଚାହଁୁଛ।ି  ଷି୍ଟ୍ରଶର୍ଷ କର ିମଁ ୁଆତଙ୍କ ାେ ଓ ଆତଙ୍କ ାେର ମକୁା ଲିାକୁ 
ଷ୍ଟ୍ରନଇ କଛି ିପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପଷ୍ଟ୍ରର ଆଷ୍ଟ୍ରଲାଚନା କର ିାକୁ ଚାହଁୁଛ।ି ମଁୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏହ ିଅଞ୍ଚଳ ଉପଷ୍ଟ୍ରର ଶୁଣ ିାକୁ ଆଶା କରୁଛ।ି ମଁ ୁଭା ୁଛ ିଚଳତି 
 ର୍ଷବ ଷ୍ଟ୍ରଶର୍ଷଷ୍ଟ୍ରର ଆଷ୍ଟ୍ରମ ଜ2ି0 ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଗ୍ରହଣ କର ୁି ଏ ଂ ଜ2ି0 ର ସେସୟ ଭା ଷ୍ଟ୍ରର ଆମ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମତ ଓ ହତି  ହୁତ 

ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ବ। ମଁୁ ଆଶା କରୁଛ ିଆସନ୍ତା ମାସଗୁଡକିଷ୍ଟ୍ରର ଏହା ଉପଷ୍ଟ୍ରର ଅଧିକ  ସୃି୍ତତ ଭା ଷ୍ଟ୍ରର କହପିାର ି।ି ଷ୍ଟ୍ରଶର୍ଷଷ୍ଟ୍ରର, ଷ୍ଟ୍ରମାଷ୍ଟ୍ରତ ସ୍ୱାଗତ 
କରଥିି ାରୁ, ଆତଥିୟ ପ୍ରୋନ କରଥିି ାରୁ, ତଥା ଏହ ିସୁନ୍ଦର କାେବୟେମ ପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ପଣୁି ଥଷ୍ଟ୍ରର ଧନୟ ାେ। 

କାନଷ୍ଟ୍ର ରା 

ଅଷ୍ଟ୍ରକଟା ର 10, 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. 


