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ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ଲୋବୋଲ ସୋଉଥ ଶଖିର ସମି୍ମଳନୀ 

ଜୋନୁଆରୀ 06, 2023 

ଏକ ନୂତନ ଓ ଅନନୟ ପ୍ରୟୋସ ଅନ୍ତ୍ଗତ ଭୋରତ 12-13 ଜୋନୁଆରୀ 2023 ଗର ଏକ ବଗିଶଷ ଭର୍ଗୁ ଆଲ୍ ସମି୍ମଳନୀ ଆଗୟୋଜନ କରବି। 
"ୟୁନଟି ିଅଫ୍ ଭଏସ୍, ୟୁନଟି ିଅଫ୍ ପରପଜ" ବୋ "ସ୍ୱରର ଏକତୋ, ଉଗେଶୟର ଏକତୋ" ବଷିୟବସୁ୍ତ ଉପଗର ଆଗୟୋଜତି "ଭଏସ୍ ଅଫ୍ 
ଗ୍ଲୋବୋଲ ସୋଉଥ ଶଖିର ସମି୍ମଳନୀ" ମୋଧ୍ୟମଗର ବଶି୍ୱର ଦକି୍ଷଣ ଗଦଶ୍ୁଡକୁି ଏକ ସୋଧୋରଣ ମଞ୍ଚଗର ଏକତ୍ରତି କର ିଗସମୋନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟଗିକୋଣ ଓ 
ପ୍ରୋଥମିକତୋ ବଷିୟଗର ଆଗଲୋର୍ନୋ ପୋଇଁ ଗ ୋଜନୋ କରୋ ୋଇଛ।ି ଏହ ିସମି୍ମଳନୀଗର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରବିୋକୁ 120 ରୁ ଅଧିକ ଗଦଶକୁ 

ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୋ ୋଇଛ।ି 

ଏହ ିପ୍ରୟୋସ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନଗରନ୍ଦ୍ର ଗମୋଦୀଙ୍କ ସବକୋ ସୋଥ୍, ସବକୋ ବକିୋଶ, ସବକୋ ବଶି୍ୱୋସ ଏବଂ ସବକୋ ପ୍ରୟୋସ ଦୂରଦୃଷି୍ଟ ଦ୍ୱୋରୋ 

ଅନୁପ୍ରୋଣିତ ଏବଂ ଭୋରତର ର୍ନି୍ତୋଧୋରୋ ବସୁଗଦବ କୁଟୁମବକମ ଉପଗର ଆଧୋରତି। 

ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ଲୋବୋଲ୍ ସୋଉଥ୍ ଶଖିର ସମି୍ମଳନୀର ଆଗଲୋର୍ନୋଗର ସହଭୋ୍ୀ ଗଦଶ୍ୁଡକି ତରଫରୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ମୂଲୟବୋନ ତଥୟ୍ୁଡକୁି 

ବଶି୍ୱବୟୋପୀ ଉପ ୁକ୍ତ ଧ୍ୟୋନ ଦଆି ୋଉ ଏହୋ ସନୁଶିି୍ଚତ କରବିୋକୁ ଭୋରତ କୋ ଗୟ କରବି। 

ଆହୁର ିମଧ୍ୟ, ଜ2ି0 ଗର ଭୋରତର ଜୋରଥିିବୋ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତୋ ଗସହ ିଗଦଶ୍ୁଡକୁି ନଜିର ର୍ନି୍ତୋଧୋରୋ ଓ ଆଶୋ ଉପସ୍ଥୋପନ କରବିୋକୁ ଏକ ବଗିଶଷ ଓ 

ଦୃଢ ସୁଗ ୋ୍ ପ୍ରଦୋନ କରୁଛ ିଗ ଉଁ ଗଦଶ୍ୁଡକି ଜ2ି0 ପ୍ରକ୍ରୟିୋର ଅଂଶ ନୁହନଁ୍ତ।ି ଏହୋ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବବୃିତ୍ତ ିଅନୁ ୋୟୀ ଅଗଟ ଗ  ଗକବଳ 
ଆମର ଜ2ି0 ସହଭୋ୍ୀମୋନଙ୍କ ପରୋମଶଗଗର ନୁଗହଁ ବରଂ ବଶି୍ୱର ଦକି୍ଷଣ ଗଦଶ୍ୁଡକିର ପରୋମଶଗଗର ଭୋରତର ଜ2ି0 ଅଧ୍ୟକ୍ଷତୋକୁ ଆକୋର 

ମିଳବି। ଏହ ିଗଦଶ୍ୁଡକିର ସ୍ୱର ପ୍ରୋୟତଃ ଶୁଣୋ ୋଏ ନୋହିଁ। 

ଏହ ିସମି୍ମଳନୀଗର ଦଶଟ ିଅଧିଗବଶନ ଆଗୟୋଜତି ଗହବୋର ଅଛ।ି 12 ଜୋନୁଆରୀଗର ର୍ୋଗରୋଟ ିଅଧିଗବଶନ ଏବଂ 13 ଜୋନୁଆରୀଗର ଛଅଟ ି

ଅଧିଗବଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଗହବ। ପ୍ରଗତୟକ ଅଧିଗବଶନଗର 10-20 ଟ ିଗଦଶର ଗନତୋ/ମନ୍ତ୍ରୀମୋଗନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରଗିବ ଗବୋଲି ଆଶୋ 

କରୋ ୋଉଛ।ି 

ଉଦ ଘୋଟନୀ ଓ ସମୋପି୍ତ ଅଧିଗବଶନ୍ୁଡକି ରୋଷ୍ଟ୍ର/ସରକୋର ମୁଖୟ ସ୍ତରୀୟ ଗହବ ଏବଂ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ ଆଗୟୋଜତି ଗହବ। ଉଦ ଘୋଟନୀ 
ଗନତୋମୋନଙ୍କ ଅଧିଗବଶନର ବଷିୟବସୁ୍ତ ଗହଉଛ ି“ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ଲୋବୋଲ ସୋଉଥ - ମୋନବ-ଗକୈନ୍ଦ୍ରକି ବକିୋଶ ପୋଇଁ” ଏବଂ ସମୋପି୍ତ 

ଗନତୋମୋନଙ୍କ ଅଧିଗବଶନର ବଷିୟବସୁ୍ତ ଗହଉଛ ି“ସ୍ୱରର ଏକତୋ-ଉଗେଶୟର ଏକତୋ”। 

ଏତଦ ବୟତୀତ, ନମିନଲିଖିତ ବଷିୟବସୁ୍ତ ଉପଗର 8 ଟ ିମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ଅଧିଗବଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଗହବ: 

• "ମୋନବ-ଗକୈନ୍ଦ୍ରକି ବକିୋଶ ପୋଇଁ ଅଥଗ ପ୍ରଦୋନ” ବଷିୟବସୁ୍ତ ଉପଗର ଅଥଗମନ୍ତ୍ରୀମୋନଙ୍କ ଅଧିଗବଶନ 

• "ପରଗିବଶ ଅନୁକୂଳ ଜୀବନଗଶୈଳୀ (ଲୋଇଫ୍) ସହତି ଅଭିବୃଦ୍ଧକୁି ସନୁ୍ତଳନ କରବିୋ” ଉପଗର ପରଗିବଶ ମନ୍ତ୍ରୀମୋନଙ୍କ ଅଧିଗବଶନ 



• "ଗ୍ଲୋବୋଲ୍ ସୋଉଥର ପ୍ରୋଥମକିତୋ - ଏକ ଅନୁକୂଳ ପରଗିବଶ ସନୁଶିି୍ଚତ କରବିୋ" ଉପଗର ଗବୈଗଦଶକି ମନ୍ତ୍ରୀମୋନଙ୍କ ଅଧିଗବଶନ 

• “ଶକି୍ତ ସରୁକ୍ଷୋ ଓ ବକିୋଶ-ସମୃଦ୍ଧରି ଗରୋଡମୟୋପ” ଉପଗର ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀମୋନଙ୍କ ଅଧିଗବଶନ 

• “ନମନୀୟ ସ୍ୱୋସ୍ଥୟଗସବୋ ବୟବସ୍ଥୋ ୍ଠନ ପୋଇଁ ସହଗ ୋ୍” ଉପଗର ସ୍ୱୋସ୍ଥୟ ମନ୍ତ୍ରୀମୋନଙ୍କ ଅଧିଗବଶନ 

• “ମୋନବ ସମବଳ ବକିୋଶ ଓ ଦକ୍ଷତୋ ବକିୋଶ” ଉପଗର ଶକି୍ଷୋ ମନ୍ତ୍ରୀମୋନଙ୍କ ଅଧିଗବଶନ 

• "ବଶି୍ୱର ଦକି୍ଷଣଗର ତୋଳଗମଳ ବକିୋଶ - ବୋଣିଜୟ, ପ୍ର ୁକି୍ତବଦିୟୋ, ପ ଗୟଟନ ଏବଂ ସମବଳ" ଉପଗର ବୋଣିଜୟ ଓ ବୟବସୋୟ ମନ୍ତ୍ରୀମୋନଙ୍କ 
ଅଧିଗବଶନ 

• "ଜ-ି20: ଭୋରତର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତୋ ପୋଇଁ ପରୋମଶଗ" ଉପଗର ଗବୈଗଦଶକି ମନ୍ତ୍ରୀମୋନଙ୍କ ଅଧିଗବଶନ 

ଏହ ିଶଖିର ସମି୍ମଳନୀ ସମବନ୍ଧଗର ଅଧିକ ବବିରଣୀ ଆ୍କୁ ପ୍ରଦୋନ କରୋ ିବ। 

 

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ 

ଜୋନୁଆରୀ 06, 2023 

 

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. 

 

 


