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ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀଙ୍କୁ ରେଟିରେ ଜଳବାୟୁ ପେି ବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଆରମେି କା
ୋଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୂ ତ ଜନ୍ ରକେି
ଏପ୍ରି ଲ 07, 2021
ଜଳବାୟୁ ଉପରେ ଆରମେି କା ୋଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୂ ତ ମହାମହିମ ଶ୍ରୀ ଜନ୍ ରକେି ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ
କେି ଛନ୍ତି ।
ଶ୍ରୀ ରକେି ୋଷ୍ଟ୍ରପତି ବାଇରେନଙ୍କ ଶୁରେଚ୍ଛା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥ ିରେ । ନିକଟରେ ୋଷ୍ଟ୍ରପତି ବାଇରେନଙ୍କ ସହ କ୍ୱାେ େି େସତ
ସମ୍ମି ଳନୀରେ ରହାଇଥ ିବା ତାଙ୍କେ ବନ୍ଧୁ ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ ମତ ବିନିମୟକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମରନ ପକାଇଥ ିରେ ଏବଂ ୋଷ୍ଟ୍ରପତି ବାଇରେନ ଓ
ଉପୋଷ୍ଟ୍ରପତି କମୋ ହାେି ସଙ୍କୁ ଶୁରେଚ୍ଛା ଜଣାଇରଦବା ପାଇ ଁ ଶ୍ରୀ ରକେି ଙ୍କୁ ଅନୁ ରୋଧ କେି ଥ ିରେ ।
ୋେତରେ ଗତ ଦୁ ଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କେ ଫଳପ୍ରଦ ଆରୋଚନା ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀ ରକେି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୂଚନା ରଦଇଥ ିରେ ।
ୋେତେ ଉଚ୍ଚାେି ଳାଷୀ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ର ାଜନାକୁ ରନଇ ରସ ଏକ ସକାୋତ୍ମକ ମତ ପ୍ରକାଶ କେି ଥ ିରେ । 22-23 ଏପ୍ରିେ 2021ରେ
ଜଳବାୟୁ ଉପରେ ଆଗାମୀ ରନତୃ ବୃ ନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ମି ଳନୀ ବିଷୟରେ ରସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୂଚନା ରଦଇଥ ିରେ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉରେଖ କେି ଥ ିରେ ର , ପୟାେି ସ ଚୁ କ୍ତି ନାମା ଅନୁ ାୟୀ ୋେତ ଏହାେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ୍ ଜାତୀୟ ଅଂଶଦାନକୁ ପୂେଣ କେି ବା
ୋଗି ପ୍ରତିଶେ
୍ ୁ ତିବଦ୍ଧ ଏବଂ ଏହାକୁ ପୂେଣ କେି ବାରେ ଅଗ୍ରଣୀ ରଦଶ ମଧ୍ୟରେ ୋେତ ଅନୟତମ । ଶ୍ରୀ ରକେି ମଧ୍ୟ ଉରେଖ କେି ଥ ିରେ
ର , ସବୁ ଜ ପ୍ର କ୍ତ
ୁ ି ବଦ
ି ୟା ତଥା ଆବଶୟକ ଅଥତ ର ାଗାଇ ରଦବା ୋଗି ଆରମେି କା ୋେତେ ଜଳବାୟୁ ଅନୁ କୂଳ ର ାଜନାକୁ
ସହର ାଗ କେି ବ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସହମତ ରହାଇଥ ିରେ ର , ୋେତ ଏବଂ ଆରମେି କା ମଧ୍ୟରେ ସହର ାଗ ବିରଶଷକେି ନରବାରମ େଷ
ସହିତ ସବୁ ଜ ପ୍ର କ୍ତ
ୁ ି ବଦ
ି ୟାେ ନିରୟାଜନ ଅନୟ ରଦଶ ଉପରେ ସକାୋତ୍ମକ ପ୍ରୋବ ପକାଇବ ।

ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ
ଏପ୍ରି ଲ 07, 2021

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.

