Prime Minister’s Departure Statement ahead of his
visit to Berlin, Copenhagen and Paris
May 01, 2022

ବର୍ଲିନ୍, କ ୋକେନକେକେନଏବଂେୟୋରିସ୍େସ୍ତେୂବର
ବ ୁ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ
ବିଦୋୟ ୋଳୀନମନ୍ତବୟ
ମୁ ଜମବୋନଚୋନକେର୍ଲରମୋନୟବରଓର୍ଲୋଫକକୋକର୍ଲଜଙ୍କନିମନ୍ତ୍ରଣକ୍ରକମମଇ୨, ୨୦୨୨କରଜମବୋନୀରବର୍ଲିନ୍େସ୍ତ ରିବ,ି ଏେୋେକର
କେନମୋ ବର ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ େୁଶ୍ରୀ କମକେ କେକେରି କେନ୍ଙ୍କ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରକମ ମୁ ମଇ ୩ ରୁ ୪, ୨୦୨୨ େର୍ଯବୟନ୍ତ କେନମୋ ବର
କ ୋକେନକେକେନ ଅଭିମକୁ େ ର୍ଯୋତ୍ରୋ ରି ଦ୍ୱିେୋକ୍ଷି  ଆକର୍ଲୋଚନୋକର କର୍ଯୋେଦୋନ ରିବି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋରତ-ନେିକ୍ େମ୍ମିଳନୀକର
ଅଂଶଗ୍ରେଣ ରିବି ।ଭୋରତ ୁ କଫରିବୋବୋେକର, ମୁ େୋନସରୋଷ୍ଟ୍ରେତିମୋନୟବରଶ୍ରୀଇମୋନୁ ଏର୍ଲମୋକ୍ରନଙ୍କେେିତକବୈଠ ର୍ଲୋେିେୟୋରିେକର
ଅେ ବ
ି ି ।

କମୋର ବର୍ଲିନ େସ୍ତ ଚୋନକେର୍ଲର କକୋର୍ଲଜଙ୍କ େେ ବିସ୍ତୃତ ଦ୍ୱିେୋକ୍ଷି  ଆକର୍ଲୋଚନୋ ରିବୋର ଏ  େୁକର୍ଯୋେ ଆଣିକଦବ, ର୍ଯୋେୋଙ୍କୁ  ମୁ ଭୋଇେ
ଚୋନକେର୍ଲର ତଥୋ ଅଥବମନ୍ତ୍ରୀ ଭୋବକର େତ ବର୍ବ ଜି୨୦ କର କଭେିଥିର୍ଲି । ଆକମ ର୍ଷ୍ଟ ଭୋରତ-ଜମବୋନୀ ଆନ୍ତଃ - େର ୋରୀ େରୋମଶବ
(ଆଇଜିେ)ି  କରମିଳତ
ି କବୈଠ  ରିବୁ ର୍ଯୋେୋଏ ଅନନୟ ଦ୍ୱିବର୍ବୀୟ ବୟବସ୍ଥୋ ର୍ଯୋେୋ ଭୋରତକ ବଳ ଜମବୋନୀେେିତେରିଚୋଳିତ କର।
ଅକନ ଭୋରତୀୟମନ୍ତ୍ରୀମଧ୍ୟଜମବୋନର୍ଯୋତ୍ରୋ ରିକବଏବଂକେମୋନଙ୍କରଜମବୋନପ୍ରତିେକ୍ଷଙ୍କେେିତେରୋମଶବ ରିକବ।
ମୁ ଏେୋ ୁ  ଆଇଜିେି େଠନକେବୋରଛଅମୋେମଧ୍ୟକରଜମବୋନୀରନୂ ତନେର ୋରେେିତପ୍ରୋରମ୍ଭି କର୍ଯୋେଦୋନଭୋବକରକଦେୁଛ,ି ର୍ଯୋେୋ
ମଧ୍ୟମଏବଂଦୀର୍ବମିଆଦିେୋଇଆମରପ୍ରୋଥମି ତୋଚିହ୍ନେ ରିବୋକରେେୋୟ କେବ।
୨୦୨୧ମେିେୋକର, ଭୋରତଏବଂଜମବୋନୀ ୂ େକନୈତ ି େମ୍ପ ବେଠନର୭୦ବର୍ବ ୁ ସ୍ମରଣ ରିଥିକର୍ଲଏବଂ୨୦୦୦ମେିେୋରୁରଣନୀତି 
ଭୋେିଦୋରୀରେିଆେିଛି ।ରଣନୀତିେେିତଆଞ୍ଚଳି ଏବଂଆନ୍ତବଜୋତି ବି ୋଶକକ୍ଷତ୍ରକରଚୋନକେର୍ଲରକକୋର୍ଲୋଜଙ୍କେେିତମତବିନମ
ି ୟେୋଇ
ମୁ ଆଗ୍ରେରେେଅକେକ୍ଷୋ ରିଛି ।

ଭୋରତ ଏବଂ ଜମବୋନୀ ମଧ୍ୟକର ଦୀର୍ବ ଦିନ ଧରି ଚୋର୍ଲିଆେୁଥିବୋ ବୋଣିଜୟି  େମ୍ପ ବ ଆମର ରଣକନୈତ ି  େେକର୍ଯୋେର ଅନୟତମ ସ୍ତମ୍ଭ ଅକେ
ଏବଂଚୋନକେର୍ଲରକକୋର୍ଲଜ୍ଏବଂମୁ ମଧ୍ୟମିଳତ
ି ଭୋବକରଏ ବୟବେୋୟି କବୈଠ  ରିବୁ ର୍ଯୋେୋଆମରଶିଳ୍ପ ୁ  ଶିଳ୍ପେେକର୍ଯୋେକରଶକ୍ତି
ପ୍ରଦୋନ ରିବୋର୍ଲକ୍ଷୟକରେକମବୋଧିତ ରିବୁ, ର୍ଯୋେୋ ି କ ୋଭିଡ୍େରବର୍ତ୍ବୀେମୟକରଉଭୟକଦଶକରଆଥି େୁନରୁଦ୍ଧୋରକକ୍ଷତ୍ରକରମଜବୁ ତ
କେବ।
ୟୁ କରୋେକରଏ ନିୟୁତରରୁଅଧି ଭୋରତୀୟମୂଳବୋେିନ୍ଦୋବେବୋେ ରନ୍ତିଏବଂଏେି ପ୍ରବୋେକରଜମବୋନୀରଏ ମେତ୍ୱେୂର୍ଣ୍ବ ଅଂଶଅଛି ।
ୟୁ କରୋେ େେିତ ଆମର େମ୍ପ କବ ର ଭୋରତୀୟ ପ୍ରବୋେୀମୋନଙ୍କର ଏ  େୁରୁତ୍ୱେୂର୍ଣ୍ବ ଭୂମି ୋ ରେିଛି ଏବଂ କେଥିେୋଇ ମୁ ଆମର ଭୋଇ ଓ
ଭଉଣୀମୋନଙ୍କୁ କଭେିବୋେୋଇଏେିେସ୍ତରେୁକର୍ଯୋେକନବି।

ବର୍ଲିନ୍ଠୋରୁମୁ କ ୋକେନକେକେନେସ୍ତକରର୍ଯିବି କର୍ଯଉଠୋକରକମୋରପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀକେକେରି କେନଙ୍କେେଦ୍ୱିେୋକ୍ଷି କବୈଠ କେବର୍ଯୋେୋ
କେନମୋ ବ େେିତ ଆମର ଅନନୟ " େବୁ ଜ ରଣନୀତି  ଭୋେିଦୋରୀ” ର ଅଗ୍ରେତିର େମୀକ୍ଷୋ ରିବୋ େେିତ ଆମର ଦ୍ୱିେୋକ୍ଷି  େମ୍ପ ବର
ଅନୟୋନୟ ଦିେ ୁ  େମୀକ୍ଷୋ ରିବୋର େୁକର୍ଯୋେ କଦବ । ମୁ ମଧ୍ୟ ଭୋରତ-କେନମୋ ବ ବୟବେୋୟି  କବୈଠ କର ଅଂଶଗ୍ରେଣ ରିବୋ େେିତ
କେନମୋ କବ ରଥିବୋଭୋରତୀୟେମ୍ପ୍ରଦୋୟେେିତଆକର୍ଲୋଚନୋ ରିବି ।

କେନମୋ ବେେିତଦ୍ୱିେୋକ୍ଷି କର୍ଯୋେୋକର୍ଯୋେବୟତୀତ, ମୁ କେନମୋ ,ବ ଆଇେର୍ଲୟୋଣ୍ଡ, ଫି ନର୍ଲୟୋଣ୍ଡ, ସ୍ୱିକେନଏବଂନରକ ରପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କେେ
ଦ୍ୱିତୀୟଭୋରତ-ନେି େମ୍ମିଳନୀକରମଧ୍ୟଭୋେକନବି କର୍ଯଉଠୋକର୨୦୧୮କରପ୍ରଥମଭୋରତ-ନେି େମ୍ମିଳନୀେରଠୋରୁଆକମଆମର
େେକର୍ଯୋେର େମୀକ୍ଷୋ ରିବୁ । ଏେି େମ୍ମିଳନୀକର ମେୋମୋରୀ େରବର୍ତ୍ବୀ ଅଥବକନୈତ ି  େୁନରୁଦ୍ଧୋର, ଜଳବୋୟୁ େରିବର୍ତ୍ବନ, ନବେୃଜନ ଏବଂ

ପ୍ରର୍ଯୁକ୍ତିବଦ
ି ୟୋ, ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି, ବୃ ଦ୍ଧି େୋଉଥିବୋ ବିଶ୍ୱ େୁରକ୍ଷୋ ଦୃ ଷ୍ଟିକ ୋଣ ଏବଂ ଉର୍ତ୍ରକମରୁ ଅଞ୍ଚଳକର ଭୋରତ-ନେିକ୍ େେକର୍ଯୋେ ଭଳି ବିର୍ୟ
ଉେକରଧ୍ୟୋନଦିଆର୍ଯିବ।
େମ୍ମିଳନୀରବୋେୋକର, ମୁ ଅନୟଚୋରିେି ନେିକ୍କଦଶରକନତୋଙ୍କୁ ମଧ୍ୟକଭେିବି ଏବଂକେମୋନଙ୍କେେଭୋରତରଦ୍ୱିେୋକ୍ଷି େମ୍ପ ର
ବ ଅଗ୍ରେତିର
େମୀକ୍ଷୋ ରିବି ।
ସ୍ଥିରତୋ, ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି, େିଜେ
ି ୋଇକଜେନ୍ ଏବଂ ନବେୃଜନ କକ୍ଷତ୍ରକର ନେିକ୍ କଦଶେୁଡ଼ି  ଭୋରତ େୋଇ େୁରୁତ୍ୱେୂର୍ଣ୍ବ ଅଂଶୀଦୋର । ଏେି େସ୍ତ
ନେିକ୍ଅଞ୍ଚଳେେିତଆମରବେୁ ମେ
ୁ ୀେେକର୍ଯୋେ ୁ ବିସ୍ତୋର ରିବୋକରେୋେୋର୍ଯୟ ରିବ।
କମୋର ପ୍ରତୟୋବର୍ତ୍ବନ ର୍ଯୋତ୍ରୋ େମୟକର, ମୁ କମୋର ବନ୍ଧୁ  ରୋଷ୍ଟ୍ରେତି ମୋକକ୍ରୋନଙ୍କୁ  କଭେିବୋ େୋଇ େୟୋରିେକର ଅେ ବ
ି ି । ରୋଷ୍ଟ୍ରେତି ମୋକକ୍ରୋନ୍
େମ୍ପ୍ରତି େୁନବବୋରନିବୋଚିତକେୋଇଛନ୍ତି ଏବଂଫଳୋଫଳରଦଶଦିନେକରକମୋର େସ୍ତକମୋକତକ ବଳ ବୟକ୍ତିେତଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣୋଇବୋ ୁ 
ଅନୁ ମତି କଦବ ନୋେିଁ, ବରଂ ଦୁ ଇ କଦଶ ମଧ୍ୟକର ର୍ନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ତୋ ୁ  ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରିବ । ଏେୋ ମଧ୍ୟ ଆମ ୁ  ଭୋରତ-େୋନସ ରଣକନୈତ ି 
େେକର୍ଯୋେରେରବର୍ତ୍ବୀେର୍ଯବୟୋୟର ୋର୍ଯବୟେନ୍ଥୋସ୍ଥିର ରିବୋରେୁକର୍ଯୋେକଦବ।
ରୋଷ୍ଟ୍ରେତି ମୋକକ୍ରୋନ୍ଏବଂମୁ ବିଭିନ୍ନଆଞ୍ଚଳି ଏବଂବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟପ୍ରେଙ୍ଗକରଆ ଳନ ରିବୁ ଏବଂଜୋରି ରେିଥିବୋଦ୍ୱିେୋକ୍ଷି େେକର୍ଯୋେର
ସ୍ଥିତି େରଖିବୁ  । ଏେୋ କମୋର ଦୃ ଢ ବିଶ୍ୱୋେ କର୍ଯ ବିଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ବମୋନର ସ୍ଥିତି େୋଇ ଏେିେରି େମୋନ ଦୃ ଷ୍ଟିକ ୋଣ ଏବଂ ମୂର୍ଲୟକବୋଧ କେୟୋର
ରୁଥିବୋଦୁ ଇକଦଶେରସ୍ପରେେନିବଡ଼
ି େେକର୍ଯୋେକର ୋର୍ଯବୟ ରିବୋଜରୁରୀ।
କମୋରୟୁକରୋେେସ୍ତଏଭଳିଏ େମୟକରକେଉଛିକର୍ଯକତକବକଳଏେିଅଞ୍ଚଳଅକନ ଆେବୋନରେମ୍ମୁେୀନକେଉଛି ।କମୋରକର୍ଯୋେଦୋନ
ମୋଧ୍ୟମକର, ମୁ ଆମରୟୁ କରୋେୀୟେେକର୍ଯୋେୀମୋନଙ୍କେେେେକର୍ଯୋେରଆକବେ ୁ  ଦୃ ଢ ରିବୋ ୁ  ଇଚ୍ଛୋ କର, କର୍ଯଉମୋକନଶୋନ୍ତି ଏବଂ
େମୃଦ୍ଧତୋେୋଇଭୋରତରଅନୁ େନ୍ଧୋନକରେୁରୁତ୍ୱେୂର୍ଣ୍ବେୋଥୀଅେନ୍ତି।

ନୂଆଦିଲଲ
୍ ୀ
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.

