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ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ଏବଂ ଅରେଲିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନନୀୟ ସ୍କଟ୍ ରମାେିସନଙ୍କ
ଉପସ୍ଥିତରି େ ଭାେତ-ଅରେଲିଆ ଦ୍ଵିତୀୟ ଭର୍ଚୁଆଲ ଶିଖେ ସମ୍ମିଳନୀ ଆରୟାଜିତ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ଏବଂ ଅରେଲିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନନୀୟ ସ୍କଟ୍ ରମାେିସନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତରି େ ଆଜି ଭାେତ-ଅରେଲିଆ ଦ୍ଵିତୀୟ
ଭର୍ଚୁ ଆଲ ଶିଖେ ସମ୍ମିଳନୀ ଆରୟାଜିତ ରହାଇଯାଇଛି । ଏହି ଶିଖେ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ରସମାରନ ଦୁ ଇ ରଦଶ ମଧ୍ୟରେ େହିଥିବା ବହୁ ପକ୍ଷୀୟ
ସମ୍ପର୍ଚେ ସମୀକ୍ଷା ର୍େିଥିରଲ ଏବଂ ରକ୍ଷତ୍ରୀୟ ତଥା ବିଶ୍ୱସ୍ତେୀୟ ଘଟଣାବଳୀ ସମ୍ପର୍ଚରେ ବିର୍ାେ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ର୍େିଥିରଲ ।

ଶିଖେ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରାେମ୍ଭରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରମାଦୀ ନୁ ୁ ସାଉଥ ରେଲସ ଏବଂ ର୍ୁ ଇନସଲୁାଣ୍ଡରେ ଭୀଷଣ ବନୁା ର୍ାେଣେୁ ରହାଇଥିବା
କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଏବଂ ଏହାେ ପେିଣାମସ୍ୱେୂପ ରହାଇଥିବା ଧନଜୀବନ ହାନିର୍ୁ ରନଇ ଗଭୀେ ଦୁ ୁଃଖ ପ୍ରର୍ଟ ର୍େିଥିରଲ ।

ଦୁ ଇ ରନତା ଜୁ ନ ୨୦୨୦ରେ ପ୍ରଥମ ଭର୍ଚୁ ଆଲ ଶିଖେ ସମ୍ମିଳନୀ ର୍ାଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ର୍ୋଯାଇଥିବା ବୁାପର୍ େଣରନୈତର୍
ି ଭାଗୀଦାେୀ
ଅଧୀନରେ ରହାଇଥିବା ପ୍ରଗତି ଉପରେ ସରତାଷ ବୁକ୍ତ ର୍େିଥିରଲ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରମାଦୀ ପାେସ୍ପେିର୍ ସମ୍ପର୍ଚେ ପେିଧିର୍ୁ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇବାର୍ୁ
ରନଇ ସରତାଷ ବୁକ୍ତ ର୍େିଥିରଲ । ଦୁ ଇ ରଦଶେ ବଦ୍ଧିତ ସମ୍ପର୍ଚ ପେିଧି ମଧ୍ୟରେ ଏରବ ବୁବସାୟ ଏବଂ ନିରବଶ, ପ୍ରତିେକ୍ଷା ଏବଂ ସୁେକ୍ଷା,
ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ନବସୃଜନ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ଗୁେୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଚ ଖଣିଜ, ଜଳ ପେିର୍ାଳନା, ନୂ ତନ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ରର୍ାଭିଡ-୧୯ ମୁର୍ାବିଲା
ସହ ଜଡ଼ିତ ଗରବଷଣା ଆଦି ବିବଧ
ି ରକ୍ଷତେର୍ୁ ସାମିଲ ର୍ୋଯାଇଛି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରମାଦୀ ମାନନୀୟ ସ୍କଟ୍ ରମାେିସନଙ୍କୁ ୨୯ଟି ପ୍ରାର୍ୀନ ର୍ଳାର୍ୃ ତର୍
ି ୁ ଭାେତ ରେୋଇବା ଲାଗି ର୍ୋଯାଇଥିବା ବିରଶଷ ପ୍ରୟାସ
ପାଇଁ ଧନୁବାଦ ଜଣାଇଥିରଲ । ଏହି ର୍ଳାର୍ୃ ତଗ
ି ଡ଼
ି ମଧ୍ୟରେ ଶହ ଶହ ବଷଚ ପୁେୁଣା ମୂର୍ତ୍ତ,ି ର୍ିତ୍ରର୍ଳା ଏବଂ େରଟାର୍ିତ୍ର ସାମିଲ େହିଛ,ି
ୁ ର୍
ରଯଉଁଥିରେ ନବମ ଏବଂ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀେ ରର୍ରତର୍ ର୍ଳାର୍ୃ ତ ି େହିଛ ି ଏବଂ ଭାେତେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ସହ ଏଗୁଡ଼ର୍
ି େ ସମ୍ପର୍ଚ େହିଛ ି । ଏସବୁ
ର୍ଳାର୍ୃ ତ ି ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ଵାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀେ ରର୍ାଳ ର୍ାଂସୁ, ୋଜସ୍ଥାନେ ଏର୍ାଦଶ ଏବଂ ଦ୍ଵାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀେ ରଜୈନ ମୂର୍ତ୍ତ,ି ଗୁଜୋଟେ ଦ୍ଵାଦଶତ୍ରରୟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀେ ବଲୁ ଆ ପଥେ ନିମିତ ରଦବୀ ମହିଷାସୁେମର୍ଦ୍ଦିନୀ, ଅଷ୍ଟାଦଶ-ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀେ ର୍ିତ୍ରର୍ଳା ଏବଂ ପୂବଚ ର୍ାଳେ ଜିରଲଟିନ୍
ରେୌପୁ େରଟାର୍ିତ୍ର ସାମିଲ େହିଛ ି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରମାଦୀ ରର୍ାଭିଡ-୧୯ ମହାମାେୀ ସମୟରେ ଅରେଲିଆରେ ଥିବା ଭାେତୀୟ ସମୁଦାୟ, ବିରଶଷ ର୍େି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା
ଭାେତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଦଇଥିବାେୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରମାେିସନଙ୍କୁ ଧନୁବାଦ ଜଣାଇଥିରଲ ।
ଦୁ ଇ ରନତାମାରନ ସହଭାଗୀ ମୂଲୁରବାଧ ଏବଂ ସମାନ ହିତ ଆଧାେିତ ସହରଯାଗୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭାରବ ଦୁ ଇ ରଦଶ ମଧ୍ୟରେ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଉଥିବା
େଣରନୈତର୍
ି ସମ୍ପର୍ଚର୍ୁ ପ୍ରଶଂସା ର୍େିଥିରଲ, ରଯଉଁଥିରେ ଏର୍ ସ୍ୱାଧୀନ, ମୁକ୍ତ, ସମାରବଶୀ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ଭାେତ-ପ୍ରଶାତ ମହାସାଗେୀୟ ରକ୍ଷତ୍ର
ସାମିଲ େହିଛ ି ।

ଏହି ଅବସେରେ ଗଭୀେ ବୁାପର୍ େଣରନୈତର୍
ି ଭାଗୀଦାେୀେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗର୍ୁ ସାମିଲ ର୍େି ଏର୍ ମିଳତ
ି ବକ୍ତବୁ ଜାେି ର୍ୋଯାଇଥିଲା। ଦୁ ଇ
ପକ୍ଷ ବୁାପର୍ େଣରନୈତର୍
ି ଭାଗୀଦାେୀ ଅଧୀନରେ ଉଭୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଷିର୍ ଶିଖେ ରବୈଠର୍ ଆରୟାଜନ ର୍େିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ
ସହମତ ରହାଇଥିରଲ ଏବଂ ଏହାସହିତ ଦ୍ଵିପାକ୍ଷିର୍ ସମ୍ପର୍ଚରେ ଏର୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟ ରଯାଡ଼ି ରହାଇଥିଲା ।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ
ମାର୍ଚ୍ଚ 21, 2022
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