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ଜ2ି0 ଶେର୍ପା ଶ୍ରୀ ର୍ୀୟୁଷ ଶ ାଏଲ ଶରାମରୁ ବଶିେଷ ବ୍ରଫିିଙ୍ଗ କରଛିନ୍ତ ି

ଅଶକଟାବର 30, 2021 

ଜ2ି0 େଖିର ସମି୍ମଳନୀ ର୍ବୂପରୁ ଶବୈଶ୍ୱକି ଚନି୍ତା ଉର୍ଶର ଭାରତର ଶନତୃତ୍ୱ ଏବଂ ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗଶର ଏହାର ମତାମତକୁ ଦୃଢ ସମର୍ପନ ମଳିଛି ି- 
ଶ୍ରୀ ର୍ୀୟୁଷ ଶ ାଏଲ 

ଚାଲିଥିବା ଶେର୍ପାମାନଙ୍କ ଶବୈଠକର ଏଶଜଣ୍ଡା ଶହଉଛ ିଶରାମ ଶ ାଷଣାନାମାକୁ ଚୂଡାନ୍ତ କରବିା, ଯାହା ଜ2ି0 େଖିର ସମି୍ମଳନୀଶର 
ଶନତୃବ ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା  ହୃୀତ ଶହବ - ଶ୍ରୀ ଶ ାଏଲ 

ର୍ରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ଟକିା ସାଟଫିିଶକଟ ସଶମତ ଯାତ୍ରା ଡକୁୁଶମଣ୍ଟ ୁଡକିର ର୍ାରସ୍ପରକି ସ୍ୱୀକୃତ ିଉର୍ଶର ଜ2ି0 ସହଶଯା ୀମାନଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ପନ 
ମିଳଥିିବାରୁ ଖସୁ ି- ଶ୍ରୀ ଶ ାଏଲ 

ନରିନ୍ତର ବକିାେ ଏବଂ ଖାଦୁ ସରୁକ୍ଷା ର୍ାଇ ଁଭାରତ ଶଜାର ଶଦଇଛ ିଶଯ ନୀତ ିୁଡକି କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ପ ରକ୍ଷା କରବିା ତର୍ା 
ସ୍ଥାନୀୟ ଖାଦୁ ସଂସ୍କତୃ ିସଂରକ୍ଷଣ କରବିା ଉଚତି ଯାହା ର୍ରବର୍ତ୍ପୀ ସମୟଶର ଖାଦୁ ସୁରକ୍ଷା ସନୁଶିି୍ଚତ କରବି - ଶ୍ରୀ ର୍ୀୟୁଷ ଶ ାଏଲ 

ଭାରତ ଜଳବାୟୁ ର୍ରବିର୍ତ୍ପନକୁ ଶନଇ ବଶି୍ୱସ୍ତରୀୟ କାଯପୁ କୁ ଶପ୍ରରତି କରବିା ର୍ାଇ ଁଆନୁସଙି୍ଗକ, ଦୀ ପକାଳୀନ, ରହିାତ ିଦରଶର ଜଳବାୟୁ ଅର୍ପ 
ପ୍ରଦାନ, ସୁଲଭ ତର୍ା ନରିନ୍ତର ପ୍ରଯୁକି୍ତବଦିୁା ପ୍ରଦାନ, ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବନଶେୈଳୀ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱର୍ୂର୍ଣ୍ପ ବୁବହାର ର୍ଦ୍ଧତ ିଗ୍ରହଣ କରବିାକୁ 
ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା ର୍ାଇ ଁ ରୁୁତ୍ୱର୍ରୂ୍ଣ୍ପ ଆବେୁକତାକୁ ଭାରତ ସମର୍ପନ କଶର - ଶ୍ରୀ ଶ ାଏଲ 

ଭାରତ ଏହା ସନୁଶିି୍ଚତ କରୁଛ ିଶଯ ଶକାଭିଡ ର୍ରବର୍ତ୍ପୀ ଅର୍ପଶନୈତକି ର୍ନୁରୁଦ୍ଧାର ର୍ାଇ ଁସହାୟତାର ଶକୌଣସ ିଅସାମୟିକ ପ୍ରତୁାହାର ନଶହଉ 
ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଅସରୁକି୍ଷତ ବ ପକୁ ଆବେୁକ ସହାୟତା ଶଯା ାଇ ଦଆିଯାଉ - ଶ୍ରୀ ଶ ାଏଲ 

ଜ2ି0 ଋଣ ଶସବା ନଲିମବନ ର୍ଦଶକ୍ଷର୍କୁ 2021 ଶେଷ ର୍ଯପୁ ନ୍ତ ବୃଦ୍ଧ ିକରବିାକୁ ରାଜ ିଶହାଇଛ ିଯାହା ଦ୍ୱାରା ବଶି୍ୱର ଅଭାବୀ ଏବଂ ଅସୁରକି୍ଷତ 
ବ ପର ଶଲାକଙୁ୍କ କଛି ିସମୟ ମିଳଛି ି- ଶ୍ରୀ ର୍ୀୟୁଷ ଶ ାଏଲ 

ଶରାମଶର 30-31 ଅଶକଟାବରଶର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶହବାକୁ ଥିବା 16 ତମ ଜ-ି20 େଖିର ସମି୍ମଳନୀଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶମାଦୀଙ୍କ ଅଂେଗ୍ରହଣକୁ 

ଶନଇ ଶ୍ରୀ ର୍ୀୟୁଷ ଶ ାଏଲ ସଚୂନା ଶଦଇଛନ୍ତ।ି 

ଜ-ି20 ଶବୈଶ୍ୱକି ଚନି୍ତା ଉର୍ଶର ଭାରତର ଶନତୃତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରଛି ିଏବଂ ଆ ାମୀ େଖିର ସମି୍ମଳନୀଶର ଆଶଲାଚନା ଶହବାକୁ ଥିବା ବଭିିନ୍ନ 
ପ୍ରସଙ୍ଗଶର ଭାରତର ମତାମତକୁ ସମର୍ପନ ଜଣାଇଛ ିଶବାଲି ଜ2ି0 ଶେର୍ପାମାନଙ୍କ ଶବୈଠକଶର  ଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଶଦଇ ଶ୍ରୀ ର୍ୀୟୁଷ 
ଶ ାଏଲ କହଛିନ୍ତ।ି 

 



ଏହା ଉଶେଖ କରାଯାଇର୍ାଶର ଶଯ ଚାଲିଥିବା ଶେର୍ପାମାନଙ୍କ ଶବୈଠକର ଏଶଜଣ୍ଡା ଶହଉଛ ିଶରାମ ଶ ାଷଣାନାମାକୁ ଚୂଡାନ୍ତ ରୂର୍ ଶଦବା, 

ଯାହା େଖିର ସମି୍ମଳନୀଶର ଶନତୃବ ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା  ୃହୀତ ଶହବ। 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶମାଦୀ ଇଟାଲୀର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୁବର ଶ୍ରୀ ମାରଓି ଡ୍ରା ଙି୍କ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରଶମ ଆଜ ିସକାଶଳ ଶରାମଶର ର୍ହଞ୍ଚଛିନ୍ତ।ି 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ର୍ାଇଁ ଏହା ଶହଉଛ ିଅଷ୍ଟମ ଜ2ି0 େଖିର ସମି୍ମଳନୀ ଶଯଉଁଥିଶର ଶସ ଶଯା ଶଦଶବ। 

ଜ2ି0 େଖିର ସମି୍ମଳନୀଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଂେଗ୍ରହଣ ର୍ାଇଁ ଚୂଡାନ୍ତ ପ୍ରସୁ୍ତତରି ତଦାରଖ କରବିା ର୍ାଇଁ ଶ୍ରୀ ର୍ୀୟୁଷ ଶ ାଏଲ  ତ 3 ଦନି 
ଧର ିଶରାମଶର ଅଛନ୍ତ।ି 

ଇଟାଲୀଶର ଶ୍ରୀ ର୍ୀୟୁଷ ଶ ାଏଲ 27-29 ଅଶକଟାବର ଷଷ୍ଠ ଜ2ି0 ଶେର୍ପାମାନଙ୍କ ଶବୈଠକଶର ଅଂେଗ୍ରହଣ କରଥିିଶଲ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଶନକ 
ଜ2ି0 ପ୍ରତରି୍କ୍ଷଙ୍କ (ବ୍ରଶିଟନ, ଜମପାନୀ, ଫ୍ରାନସ, ୟୁଶରାର୍ୀୟ ସଂ , ଇଶଣ୍ଡାଶନସଆି ଏବଂ ସଙି୍ଗାର୍ରୁ) ସହତି ଦ୍ୱରି୍ାକି୍ଷକ ଶବୈଠକ କରଥିିଶଲ। 

ଶ୍ରୀ ଶ ାଏଲ କହଛିନ୍ତ ିଶଯ ଆନ୍ତଜପାତକି ସହଶଯା  ର୍ାଇଁ ଜ2ି0 ଏକ ପ୍ରମଖୁ ବଶି୍ୱସ୍ତରୀୟ ଶଫାରମ ଭାବଶର ଉଭା ଶହାଇଛ।ି ଶସ କହଛିନ୍ତ ି
ଶଯ ଜ2ି0 ବଶି୍ୱ ଜଡିରିି୍ର 80%, ବଶି୍ୱ ବାଣିଜୁର 75% ଏବଂ ବଶି୍ୱ ଜନସଂଖୁାର 60% ଅବଦାନ ରହଛି।ି 

ଏହା ଉଶେଖ କରାଯାଇର୍ାଶର ଶଯ ଚଳତି ବଷପ ଇଟାଲୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାଶର ଜ2ି0 େଖିର ସମି୍ମଳନୀର ବଷିୟବସୁ୍ତ ଶହଉଛ ି‘ଶଲାକ, ର୍ଥୃିବୀ, 
ସମଦୃ୍ଧ’ି ଯାହା "ମହାମାରୀରୁ ର୍ନୁରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ବଶି୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥୁ ର୍ରଚିାଳନାର ଦୃଢୀକରଣ, ଅର୍ପଶନୈତକି ର୍ନୁରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ସି୍ଥରତା, ଜଳବାୟୁ 
ର୍ରବିର୍ତ୍ପନ ଏବଂ େକି୍ତ ର୍ରବିର୍ତ୍ପନ ଏବଂ ନରିନ୍ତର ବକିାେ ଏବଂ ଖାଦୁ ସରୁକ୍ଷା" ଉର୍ଶର ଧ୍ୟାନ ଶକନ୍ଦ୍ରୀତ କରବି। 

 ଣମାଧ୍ୟମକୁ ସଚୂନା ଶଦଇ ଶ୍ରୀ ଶ ାଏଲ କହଛିନ୍ତ ିଶଯ ଇଟାଲୀ ଦ୍ୱାରା ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ମିକତାର ଶକ୍ଷତ୍ର ୁଡକୁି ଭାରତ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ପ 
ରୂଶର୍ ସମର୍ପନ କଶର। ଶସ କହଛିନ୍ତ ିଶଯ ସମ୍ପ୍ରତ ିଶେଷ ଶହାଇଥିବା ଶେରର୍ାମାନଙ୍କ ଶବୈଠକର ଏଶଜଣ୍ଡା ଶହଉଛ ିଶରାମ ଶ ାଷଣାନାମାକୁ 

ଚୂଡାନ୍ତ କରବିା, ଯାହା ଜ2ି0 ସମି୍ମଳନୀଶର ଶନତୃବ ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା  ୃହୀତ ଶହବ। 

ଶ୍ରୀ ଶ ାଏଲ କହଛିନ୍ତ ିଶଯ ବୁାର୍କ ଶକାଭିଡ-19 ଟକିାକରଣ ବଶି୍ୱ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ର୍ାଇଁ ଉର୍ତ୍ମ ଅଶଟ ଶବାଲି ଭାରତର ମତାମତକୁ ଜ2ି0 
ସମର୍ପନ ଜଣାଇଛ ିଏବଂ ର୍ରୀକ୍ଷଣ ଓ ଟକିା ସାଟଫିିଶକଟ ସଶମତ ଯାତ୍ରା ଡକୁୁଶମଣ୍ଟ ୁଡକୁି ର୍ାରସ୍ପରକି ମଞ୍ଜରୁୀ ଉର୍ଶର ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ 
ଜ2ି0 ସହଶଯା ୀମାନଙ୍କ ସମର୍ପନ ମିଳଥିିବାରୁ ଶସ ଖସୁ ିଶହାଇଥିଶଲ। 

ନରିନ୍ତର ବକିାେ ଏବଂ ଖାଦୁ ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗଶର ଶସ କହଛିନ୍ତ ିଶଯ ଭାରତ  ୁରୁତ୍ୱାଶରାର୍ କରଛି ିଶଯ ନୀତ ିଡୁକି କ୍ଷଦୁ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ 
ସ୍ୱାର୍ପ ରକ୍ଷା କରବିା ଉଚତି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଖାଦୁ ସଂସ୍କତୃରି ସଂରକ୍ଷଣ କରବିା ଉଚତି ଯାହା ର୍ରବର୍ତ୍ପୀ ସମୟଶର ଖାଦୁ ସୁରକ୍ଷା କରବିାଶର 
ଯଶର୍ଷ୍ଟ ସହାୟକ ଶହବ। 

ଶ୍ରୀ ଶ ାଏଲ କହଛିନ୍ତ ିଶଯ ଭାରତ ଜଳବାୟୁ ର୍ରବିର୍ତ୍ପନ ଏବଂ ର୍ରଶିବେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଶନଇ ବଶି୍ୱସ୍ତରୀୟ କାଯପୁକୁ ସୁଦୃଢ କରବିା ର୍ାଇଁ 
 ୁରୁତ୍ୱର୍ୂର୍ଣ୍ପ ଆବେୁକତା ଉର୍ଶର ଦୃଢ ଭାବଶର କହଛି ିଶଯଉଁଥିଶର ଆନୁସଙି୍ଗକ, ଦୀ ପ ମିଆଦ,ି ରହିାତ ିଦରଶର ଜଳବାୟୁ ଅର୍ପ ପ୍ରଦାନ, 
ସୁଲଭ ତର୍ା ନରିନ୍ତର ପ୍ରଯୁକି୍ତବଦିୁା ପ୍ରଦାନ, ଏବଂ ନରିନ୍ତର ଜୀବନଶେୈଳୀ ଗ୍ରହଣ କରବିାକୁ ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା, ଦାୟିତ୍ୱର୍ୂର୍ଣ୍ପ ବୁବହାର ଏବଂ 
ଉତ୍ପାଦନ ଢାଞ୍ଚା ଏବଂ ବଶିେଷକର ିବକିେତି ଶଦେ ୁଡକି ଦ୍ୱାରା ଏସଡଜି-ି12 ଲକ୍ଷୁ ହାସଲ କରବିାର  ୁରୁତ୍ୱ ସାମିଲ ରହଛି।ି 

 



ଶକାଭିଡ ଅର୍ପଶନୈତକି ର୍ନୁରୁଦ୍ଧାର ପ୍ରସଙ୍ଗଶର ଶସ କହଛିନ୍ତ ିଶଯ ଜ2ି0 ଶଫ୍ରମୱାକପ କାଯପୁଶ ାଷ୍ଠୀର ସହ-ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବଶର ଭାରତ ସୁନଶିି୍ଚତ 
କରୁଛ ିଶଯ ସହାୟତାର ଶକୌଣସ ିଅସାମୟିକ ପ୍ରତୁାହାର ନଶହଉ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଅସରୁକି୍ଷତ ବ ପକୁ ଆବେୁକ ସହାୟତା ଶଯା ାଇ 
ଦଆିଯାଉ। ଋଣ ଶସବା ନଲିମବନ ର୍ଦଶକ୍ଷର୍କୁ 2021 ଶେଷ ର୍ଯପୁନ୍ତ ବୃଦ୍ଧ ିକରବିାକୁ ଜ2ି0 ରାଜ ିଶହାଇଛ ିଯାହା ଦ୍ୱାରା ବଶି୍ୱର ଅଭାବୀ ଏବଂ 
ଅସୁରକି୍ଷତ ବ ପର ଶଲାକଙୁ୍କ କଛି ିସମୟ ମିଳଛି।ି 

ଶ୍ରୀ ଶ ାଏଲ ଆହୁର ିମଧ୍ୟ କହଛିନ୍ତ ିଶଯ ଟୁାକ୍ସ ସଂସ୍କାର ପ୍ରସଙ୍ଗଶର ଲାଭ ଉତ୍ପତରି ଉତ୍ସ ଏବଂ ଟୁାକ୍ସ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା ଆଧିକାରକି 

ଶକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟଶର ଅସାମଞ୍ଜସୁକୁ ସମାଧାନ କରବିାଶର ଭାରତ ଜ2ି0 କୁ ଆଶ ଇ ଶନଇଛ।ି ଏତଦ୍ୱାର ଏହା ସୁନଶିି୍ଚତ ଶହବ ଶଯ ବୃହତ 
ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ୁଡକି କାଯପୁରତ ଥିବା ଶଦେଶର ନମିନତମ ପ୍ରଭାବୀ କଶର୍ପାଶରଟ ଟୁାକ୍ସ ଶଦଶବ। 

ଶ୍ରୀ ଶ ାଏଲ ଅଧିକ ବସୃି୍ତତ ଭାବଶର କହଛିନ୍ତ ିଶଯ ଦୁନପୀତ ିନବିାରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗଶର ଭାରତ ଚଳତି ବଷପ ଦୁନପୀତ ିନବିାରଣ କାଯପୁଶ ାଷ୍ଠୀର ଜ2ି0 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବଶର ସମ୍ପର୍ତ୍ ିର୍ନୁରୁଦ୍ଧାର, ସୂଚନା ଆବଣ୍ଟନ, ଆଇନ ପ୍ରବତପନ ଶକ୍ଷତ୍ରଶର ସହଶଯା , ପ୍ରଯୁକି୍ତବଦିୁା ଏବଂ ନରିାର୍ଦ ପ୍ରଶ୍ରୟ 
ପ୍ରତୁାଖୁାନ ସମବନ୍ଧୀୟ ଚନି୍ତାଧାରାକୁ ଶଯା ଦାନ କରଛି।ି 

ମହଳିା ସେକି୍ତକରଣ, େକି୍ଷା ଏବଂ ଶରାଜ ାର ପ୍ରସଙ୍ଗଶର ବାଣିଜୁ ଓ େଳି୍ପ, ବୟନ, ଉର୍ଶଭାକ୍ତା ବୁାର୍ାର, ଖାଦୁ ଏବଂ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ 
ମନ୍ତ୍ରୀ କହଛିନ୍ତ ିଶଯ ମହଳିା ସେକି୍ତକରଣ ଉର୍ଶର ଜ2ି0 ର  ରୁୁତ୍ୱକୁ ଭାରତ ସମର୍ପନ କରୁଛ।ି ଲିଙ୍ଗ ଭିର୍ତ୍କି ହଂିସା ବଶିରାଧଶର ଭାଷା 
ଅନ୍ତଭପୂ କ୍ତ କରବିାକୁ ଭାରତ ଦୃଢ ଭାବଶର ସମର୍ପନ କରଛି ିଏବଂ ‘ସୁଦୂର କାଯପୁ ବୁବସ୍ଥା’ ଉର୍ଶର ଜ2ି0 ର ନୂତନ ନୀତ ିଢାଞ୍ଚାକୁ ସମର୍ପନ 

ଜଣାଇଛ।ି 

ଶ୍ରୀ ଶ ାଏଲ ଆହୁର ିମଧ୍ୟ କହଛିନ୍ତ ିଶଯ ର୍ଯପୁଟନ ଶକ୍ଷତ୍ର ଉର୍ଶର ଶକାଭିଡ-19 ର ପ୍ରଭାବକୁ ଦୃଷି୍ଟଶର ରଖି ଭାରତ ଏହ ିଶକ୍ଷତ୍ରର 
ର୍ୁନରୁଦ୍ଧାରର  ୁରୁତ୍ୱକୁ ଉଶେଖ କରଛି।ି ସୃଜନେୀଳ ଅର୍ପନୀତ ିଏବଂ ସାଂସ୍କତୃକି ଐତହିୁର ସଂରକ୍ଷଣ ଉର୍ଶର ଜ2ି0 ର ଧ୍ୟାନକୁ ଭାରତ 

ସ୍ୱା ତ କରୁଛ।ି 

ଶ୍ରୀ ଶ ାଏଲ କହଛିନ୍ତ ିଶଯ ଭାରତ ସୀମାର୍ାର ତର୍ୁ ପ୍ରବାହ ସହତି ‘ବଶି୍ୱାସର ସହତି ତର୍ୁର ମକୁ୍ତ ପ୍ରବାହକୁ’ ସନୁ୍ତଳତି କରବିା ତର୍ା 
ବକିାେେୀଳ ଶଦେ ୁଡକିର ବକିାେ ଆବେୁକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଶଦବା ର୍ାଇଁ ଶଜାରଦାର ଦାବ ିକରଛି।ି ଶସ ଆହୁର ିମଧ୍ୟ କହଛିନ୍ତ ିଶଯ ‘ବକିାେ ର୍ାଇଁ 
ତର୍ୁ ବୁବହାର’ ଉର୍ଶର ଭାରତ  ରୁୁତ୍ୱାଶରାର୍ କରଛି।ି 

ଶ୍ରୀ ଶ ାଏଲ  ୁରୁତ୍ୱାଶରାର୍ କରଛିନ୍ତ ିଶଯ ଜ2ି0 ଶର ଭାରତର ସ୍ୱର ସମସ୍ତ ବକିାେେୀଳ ଶଦେର ସ୍ୱରକୁ ପ୍ରତରି୍ାଦତି କରୁଛ।ି 

ଶସ ଉଶେଖ କରଛିନ୍ତ ିଶଯ 2020 ଶର ସାଉଦ ିଶନତୃତ୍ୱକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶମାଦୀଙ୍କ ର୍ରାମେପ ର୍ଶର ଜ2ି0  ତ ବଷପ ଶକାଭିଡ-19 

ର୍ରସି୍ଥିତକୁି ଶନଇ ଏକ ଅସାଧାରଣ େଖିର ସମି୍ମଳନୀ ଆଶୟାଜନ କରଥିିଲା। 

ଜ2ି0 ର ପ୍ରଭାବକୁ ଉର୍ଶଯା  କର ିଆଫ ାନସି୍ତାନଶର ମାନବକି ସଙ୍କଟର ମକୁାବଲିା ର୍ାଇଁ ଚଳତି ବଷପ ଇଟାଲୀ ଏକ ବଶିେଷ ସମି୍ମଳନୀ 
ଡକାଇଥିଲା। ମିଳତି ଜାତସିଂ ର ଚାଟପରଶର ଏବଂ ଅନୁ ପ୍ରାସଙି୍ଗକ ଆନ୍ତଜପାତକି ଦସ୍ତାବଜିଶର ଦେପାଯାଇଥିବା ସଦି୍ଧାନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଜ2ି0 
ମାନବାଧିକାର ତର୍ା ଶମୌଳକି ସ୍ୱାଧୀନତା, ବଶିେଷକର ିଆଫ ାନସି୍ତାନଶର ମହଳିା, େେୁି, ସଂଖୁାଲ  ୁଏବଂ ଅସୁରକି୍ଷତ ଶଲାକଙ୍କ ଅଧିକାର 
ଉର୍ଶର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଶଦଇଥିଲା। 



 

ଶ୍ରୀ ଶ ାଏଲ କହଛିନ୍ତ ିଶଯ ଭାରତ 20 ଡଶିସମବର 2022 ରୁ 30 ନଶଭମବର 2023 ର୍ଯପୁନ୍ତ ଜ2ି0 ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରବିା ସହତି ଚଳତି ବଷପ 
ଡଶିସମବରଶର ଶରାଇକାଶର ପ୍ରଶବେ କରବି ଏବଂ ଜ2ି0 ଶଫାରମଶର ବକିାେେୀଳ ଶଦେ ତର୍ା ଉଦୀୟମାନ ବଜାର ଅର୍ପନୀତରି ସମସୁା ଓ 
ଚନି୍ତା ଉର୍ଶର ଶନତୃତ୍ୱ ଶନବ। 

ଶରାମ 

ଅଶକଟାବର 29, 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. 


