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ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତରିେ ଭାେତ - ଅରେଲିଆ ଅର୍ଥନୀତକି ସହର ାଗ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ 
ୋଜ୍ନିାମା “ଇଣ୍ଡସ୍ ଏକ ଟା” ସ୍ୱାକ୍ଷେତି 

 

 

ଭାେତ - ଅରେଲିଆ ଅର୍ଥନୀତକି ସହର ାଗ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ୋଜ୍ନିାମା (ଇଣ୍ଡସ୍ ଏକ ଟା) ଭାେତ ସେକାେଙ୍କ ରକନ୍ଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ 
ଓ ଶଳି୍ପ, ଖାଉଟ ି ବୟାପାେ, ଖାଦ୍ୟ ଓ ସାଧାେଣ ବଂଟନ ଏବଂ ବୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପୀୟୁଷ ରଗାୟଲ ଏବଂ ଅରେଲିଆ 
ସେକାେଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ, ପ ଥୟଟନ ଏବଂ ନରିବଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଡାନ୍ ରତହାନ୍ ଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଭାେତେ ମାନୟବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ 
ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦ୍ୀ ଏବଂ ଅରେଲିଆେ ମାନୟବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସ୍କଟଥ ରମାେିସନ୍ ଙ୍କ ଉପସି୍ଥତରିେ ଆଜ୍ ି ଏକ ଆଭାସୀ 
ଉତ୍ସବରେ ସମ୍ପନ୍ନ ରହାଇ ାଇଛ ି। 

ୋଜ୍ନିାମା ସ୍ୱାକ୍ଷେ ରହବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦ୍ୀ ଉଦ ରବାଧନରେ କହଛିନ୍ତ,ି ଗତ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହା 
ରହଉଛ ିତାଙ୍କେ ଅରେଲିଆ ପ୍ରତପିକ୍ଷଙ୍କ ସହ ତୃତୀୟ ଭାବ ବନିମିୟ । ରସ  ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରମାେିସନ୍ ଏବଂ ଅରେଲିଆେ 
ପୂବଥତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରଟାନ ି ଆରବାଟଥଙ୍କେ ଉଦ୍ୟମକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କେିଥିରଲ । ରସ ମଧ୍ୟ ଏକ ସଫଳ ଏବଂ 
ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସମ୍ପକିୃ୍ତ ନମିରନ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ଏବଂ ରସମାନଙ୍କେ ଦ୍ଳକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କେିଥିରଲ । 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହଥିିରଲ ର , ଏଭଳ ିଏକ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟେ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଇଣ୍ଡସ୍ ଏକ ଟା ୋଜ୍ନିାମା ସ୍ୱାକ୍ଷେିତ ରହବା ଦୁ୍ଇ 
ରଦ୍ଶ ମଧ୍ୟରେ ପାେସ୍ପେିକ ବଶି୍ୱାସେ ଗଭୀେତାକୁ ପ୍ରତଫିଳତି କେୁଛ ି। ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ରମାଦ୍ୀ ପେସ୍ପେଙ୍କେ ଆବଶୟକତାକୁ ପୂେଣ 
କେିବା ପାଇଁ ଦୁ୍ଇ ଅର୍ଥନୀତ ିମଧ୍ୟରେ େହଥିିବା ବପିୁଳ ସମ୍ଭାବନା ସମ୍ପକଥରେ ଉରେଖ କେିଥିରଲ । ଏବଂ ଏହ ିୋଜ୍ନିାମା 
ରସହ ିସବୁ ସୁର ାଗଗୁଡକୁି ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଥ ଭାବରେ େୂପାୟନ କେିବାରେ ସମର୍ଥ ରହବ ରବାଲି କହଥିିରଲ । ‘ଏହା ରହଉଛ ିଆମେ 
ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସମ୍ପକଥ ରକ୍ଷତ୍ରରେ ଏକ ଅବସି୍ମେଣୀୟ ମୁହୂତଥ’ ରବାଲି ରସ ଗୁେୁତ୍ୱାରୋପ କେିଥିରଲ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁେି ମଧ୍ୟ 
କହଥିିରଲ ର , “ଏହ ି ୋଜ୍ନିାମା ବଳରେ ଆରମମାରନ ଏକାଠ ି ର ାଗାଣ ଶଙୃ୍ଖଳାେ ପ୍ରତରିୋଧୀ ବୟବସ୍ଥାକୁ ବୃଦ୍ଧ ି
କୋଇବାରେ ସମର୍ଥ ରହବୁ ଏବଂ ଭାେତ - ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗେୀୟ ଅଂଚଳରେ ସି୍ଥେତା ଆଣିବାରେ ସକ୍ଷମ ରହାଇପାେିବୁ ।“ 

‘ବୟକି୍ତ – ବୟକି୍ତ’ ସମ୍ପକଥକୁ ଭାେତ ଏବଂ ଅରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପକଥେ ଆଧାେଶଳିା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଥନା କେି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
କହରିଲ, “ଏହ ିୋଜ୍ନିାମା ଆମ ଭିତରେ ବଦି୍ୟାର୍ଥୀ, ରପଶାଦ୍ାେ, ବୟକି୍ତବରିଶଷ ଏବଂ ପ ଥୟଟକ ମାନଙ୍କେ ବନିମିୟକୁ ସୁଗମ 
କୋଇବ,  ାହା ଏହ ିସବୁ ସମ୍ପକଥକୁ ଆହୁେି ସୁଦୃ୍ଢ଼ କେିବ ।” 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ମହଳିା ବଶି୍ୱ କପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ମୟାଚ୍ ପାଇଁ ଅରେଲୀୟ ମହଳିା କି୍ରରକଟ୍ ଦ୍ଳଙୁ୍କ ତାଙ୍କେ ଶୁରଭଚ୍ଛା 
ଜ୍ରଣଇଥିରଲ । 

ଅରେଲିଆେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରମାେିସନ୍ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ପ୍ରତକି ବଷଥ ଗୁଡକିରେ ଦୁ୍ଇ ରଦ୍ଶ ମଧ୍ୟରେ ଉରେଖନୀୟ ସହର ାଗ 
ସମ୍ପକଥରେ ଉରେଖ କେିଥିରଲ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରମାଦ୍ୀଙୁ୍କ ତାଙ୍କେ ରନତୃତ୍ୱ ନମିରନ୍ତ ବଧାଇ ଜ୍ରଣଇଥିରଲ । ଭାେତ ଏବଂ 
ଅରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପକଥେ ଅନୟ ଏକ କ୍ରମବଦ୍ଧଷୁି୍ଣ ମାଇଲ୍ ଖଂୁଟ ଭାବରେ ଇଣ୍ଡସ୍ ଏକ ଟା ୋଜ୍ନିାମାକୁ ଉରେଖ କେି 



ଅରେଲିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହଥିିରଲ ର , ଏହ ିୋଜ୍ନିାମା ପ୍ରତଶୁିତପିୂର୍ଣ୍ଥ ସମ୍ପକଥକୁ ଅଧିକ ରପ୍ରାତ୍ସାହନ ର ାଗାଇବ । କ୍ରମବଦ୍ଧଷୁି୍ଣ 
ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତକି ସହର ାଗ ବୟତୀତ ଇଣ୍ଡସ୍ ଏକ ଟା କା ଥୟ ପେିସେ, ଅଧ୍ୟୟନ,  ାତାୟତ ସୁର ାଗକୁ ଅଧିକ 
ସମ୍ପ୍ରସାେିତ କେ ିଦୁ୍ଇ ରଦ୍ଶେ ରଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପକଥକୁ ଅଧିକ ଗଭୀେ ଓ ନବିଡି କେିବ । ଏହା ଆମେ ବୟବସାୟକୁ 
ଏକ ଶକି୍ତଶାଳୀ ସରଙ୍କତ ପଠାଇବ ର  ଦୁ୍ଇଟ ିଗତଶିୀଳ ଆଂଚଳକି ଅର୍ଥନୀତ ିଏବଂ ସମାନ ଚନି୍ତାଧାୋ ସମ୍ପନ୍ନ ଗଣତାନ୍ତ୍ରକି 
ୋେଗୁଡକି ପାେସ୍ପେିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଏକତ୍ର କା ଥୟ କେୁଥିବାେୁ ‘ବତଥମାନ ଏକ ବଶିାଳ ଦ୍ୱାେ ଉନମୁକ୍ତ ଅଛ’ି । ରସ ଆହୁେି ମଧ୍ୟ 
କହଥିିରଲ ର , ଦୁ୍ଇ ରଗାଟ ିଗଣତାନ୍ତ୍ରକି ୋେ ମିଳତି ଭାରବ କା ଥୟ କେୁଛନ୍ତ ିଏବଂ ର ାଗାଣ ଶଙୃ୍ଖଳାେ ନେିାପତା ଏବଂ 
ସି୍ଥେତାକୁ ସୁନଶିି୍ଚତ କେୁଛନ୍ତ ିରବାଲି ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ  ବାତଥା ପ୍ରଦ୍ାନ କେୁଛ ି। 

ଭାେତ ଏବଂ ଅରେଲିଆେ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ୋଜ୍ନିାମାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷେ କେିବା ପୂବଥେୁ ଦୁ୍ଇ ରଦ୍ଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପକଥେ ଦୃ୍ଢ଼ତା 
ବୃଦ୍ଧ ିକେିବା ବଷିୟରେ ରସମାନଙ୍କେ ନଜି୍ ନଜି୍େ ମତ ବୟକ୍ତ କେିଥିରଲ । 

ଭାେତ - ଅରେଲିଆ ଅର୍ଥନୀତକି ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପକଥ ବୃଦ୍ଧ ିପାଇବା ଦୁ୍ଇ ରଦ୍ଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପକଥକୁ ଦୁ୍ତ ଗତରିେ ବବିଧି 
ରକ୍ଷତ୍ରକୁ ପ୍ରସାେିତ କେିବା ଏବଂ ଗଭୀେ କେିବାରେ ଅବଦ୍ାନ େଖଅୁଛ ି । ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ରସବା ରକ୍ଷତ୍ରକୁ 
ପେିସେଭୁକ୍ତ କେୁଥିବା ଇଣ୍ଡସ୍ ଏକ ଟା ରହଉଛ ିଏକ ସନୁ୍ତଳତି ଏବଂ ନୟାୟସଙ୍ଗତ ବୟବସାୟିକ ୋଜ୍ନିାମା ଅରଟ,  ାହା ଦୁ୍ଇ 
ରଦ୍ଶ ମଧ୍ୟରେ ପୂବଥେୁ େହଥିିବା ଗଭୀେ, ଘନଷି୍ଠ  ଏବଂ େଣନୀତପିୂର୍ଣ୍ଥ ସମ୍ପକଥକୁ ସୁଦୃ୍ଢ଼ କେିବ ତର୍ା ବସୁ୍ତ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ 
ରସବା ଗୁଡକିରେ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ବୟବସାୟକୁ ବୃଦ୍ଧ ିକେବି, ନୂତନ ରୋଜ୍ଗାେେ ଅବସେ ସଷିୃ୍ଟ  କେବି, ଜ୍ୀବନଧାେଣେ ମାନକୁ 
ବୃଦ୍ଧ ିକେିବ ଏବଂ ଦୁ୍ଇ ରଦ୍ଶେ ରଲାକ ମାନଙ୍କେ ସାଧାେଣ ହତିରେ ସୁଧାେ ଆଣିବ । 

 

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ 

ଚୈତ୍ର 02, 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. 

 


