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ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ଏବଂ ଯୁକ୍ତୋଷ୍ଟ୍ର ଆରମେି କାେ ୋଷ୍ଟ୍ରପତି
ମହାମହିମ ରଯାରେଫ ଆେ. ବାଇରେନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରେଲି ରଫାନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା
ଫେବୃ ଆରୀ 08, 2021

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ଆଜି ଯୁକ୍ତୋଷ୍ଟ୍ର ଆରମେି କାେ ୋଷ୍ଟ୍ରପତି ମହାମହିମ ରଯାରେଫ
ଆେ. ବାଇରେନଙ୍କ ସହ ରେଲି ରଫାନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ରହାଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୋଷ୍ଟ୍ରପତି
ବାଇରେନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ େୁରେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କେି ବା ସହ ତାଙ୍କ କାଯତୟକାଳ ପାଇ ଁ େୁେକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି
। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୋେତ-ଆରମେି କା େଣନୀତିକ ସହରଯାଗି ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇ ଁ ତାଙ୍କ ସହ
ମି ଳିତ ୋରବ କାଯତୟ କେି ବା ଲାଗି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାେ କେି ଥ ିରଲ ।
ଉେୟ ରନତା ରେତ୍ରୀୟ ବିକାେ ଓ ବୟାପକ େୂ-ୋଜରନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆରଲାଚନା
କେି ଥ ିରଲ । ରସମାରନ ଉରେଖ କେି ଥ ିରଲ କି ୋେତ-ଆରମେି କା ସହରଯାଗି ତା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲୟ
ଏବଂ ଦ୍ୱିପାେି କ େଣନୀତିକ ହିତ ପାଇ ଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାରେ ମଜେୁତ ୋରବ ରଯାଡ଼ି ରହାଇଛି । ରସମାରନ
ନିୟମ ପାଳନକାେୀ ଅନ୍ତଜତାତୀୟ ବୟବସ୍ଥା ଏବଂ ମୁକ୍ତ, ଉନ୍ ମକ୍ତ
ୁ ଓ ଅନ୍ତେତୁକ୍ତି ୋେତ-ପ୍ରୋନ୍ତ
ମହାସାଗେୀୟ ରେତ୍ର ସୁନିଶ୍ଚିତ କେି ବା ପାଇ ଁ ସମାନ ବିଚାେଧାୋ େଖୁଥ ିବା ରଦେଗୁଡ଼ିକ ସହ କାମ
କେି ବାେ ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ରଦାହୋଇଥ ିରଲ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ୋଷ୍ଟ୍ରପତି ବାଇରେନ ଅନ୍ତଜତାତୀୟ ଜଳବାୟୁ ପେି ବର୍ତ୍ତନ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଆହ୍ାନେ
ପ୍ରତିକାେ
ୱ
ପନ୍ଥା ବାହାେ କେି ବା ଲାଗି ପେସ୍ପେ ସହ ମି େ ି କାଯତୟ କେି ରବ ରବାଲି ସହମତି ପ୍ରକାେ କେି ଥ ିରଲ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୟାେି ସ ବୁ ଝାମଣା ଉପରେ ପୁନଃ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଦେତାଇବା ଲାଗି ୋଷ୍ଟ୍ରପତି ବାଇରେନଙ୍କ
ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି କୁ ସ୍ୱାଗତ କେି ଥ ିରଲ ଏବଂ ୋେତ ଦ୍ୱାୋ ଅେୟ େକ୍ତି ରେତ୍ରରେ ନିଜ ପାଇ ଁ ନିଦ୍ଧାତ େି ତ
ମହାତ୍ତ୍ୱାକାଂେୀ ଲେୟଗୁଡ଼ିକ ବାବଦରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କେି ଥ ିରଲ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚଳିତବର୍ତ
ଏପି େ
୍ ଲରେ କ୍ଲାଇରମେ ଲି େସତ ସମି େ ଆରୟାଜନ ନିମରନ୍ତ ୋଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପଦରେପକୁ ସ୍ୱାଗତ
କେି ଥ ିରଲ ଏବଂ ରସଥ ିରେ ଅଂେଗ୍ରହଣ ଲାଗି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାେ କେି ଥ ିରଲ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୋଷ୍ଟ୍ରପତି ବାଇରେନ ଓ େକ୍ଟେ ଜିଲ ବାଇରେନଙ୍କୁ ୋେତ ଆସି ବା ପାଇ ଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ
କେି ଥ ିରଲ, ଯାହାଦ୍ୱାୋ ରସମାରନ ନିଜେ ସୁବିଧା ଅନୁ ସାରେ ତୁ େନ୍ତ ୋେତ ଗସ୍ତରେ ଆସି ପାେି ରବ
।

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.

