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ଗ ୋଆଗେ ଅନୁଷି୍ଠତ ଗେବ ଆନ୍ତର୍ଜୋତକି ଲୁଗ ୋଗ ୋନ  ମୋଗେୋେ (03-06 ଡଗି ମବେ 2022) 

ନଗେମବେ 29, 2022 

େୋେତୀୟଙ୍କ  ୋାଂସ୍କତୃକି  ମ୍ପକଜ ପେଷିଦ (ଆଇ  ିଆିେ) ଏବାଂ ଗ ୋଆ  େକୋେଙ୍କ  େେୋ ିତୋଗେ ଗବୈଗଦଶକି ବୟୋପୋେ ମନ୍ତ୍ରଣୋଳୟ 03-
06 ଡଗି ମବେ 2022 ଗେ ଗ ୋଆଗେ ଆନ୍ତର୍ଜୋତକି ଲୁଗ ୋଗ ୋନ  ମୋଗେୋେ ଆଗୟୋର୍ନ କେୁଛ।ି ଏେ ି ମୋଗେୋେ ର୍େଆିଗେ 

ଲୁଗ ୋଗ ୋନ ର୍ ତ  େତି େୋେତେ  ାଂଗ ୋ କୁ ଆେୁେ ିଆ କୁ ଗନବୋକୁ ପ୍ରୟୋ  କେୋ ୋଉଛ।ି 

ଗ ୋଆେ ଲୁଗ ୋଗ ୋନ ର୍ ତ  େତି ଐତେିୋ କି  ମ୍ପକଜ େେଆି ଛି,ି  ୋେୋ େୋେତଗେ ପର୍ତ୍ଜୁ  ୀଜ୍ େୋଷୋ ଓ  ାଂସ୍କତୃକୁି ଗପ୍ରୋତ୍ସୋେତି କେୁଥିବୋ 

ଓେଏିଣ୍ଟ  ୋଉଗେ ନ ଏବାଂ କୋଗମୋ   ାଂସ୍ଥୋନ େଳ ିପର୍ତ୍ଜୁ  ୀର୍  ୋାଂସ୍କତୃକି ଅନୁଷ୍ଠୋନେ ଉପସ୍ଥିତ ିଦ୍ୱୋେୋ ମର୍ବୁତ ଗେୋଇଛ।ି ଏେୋ ଆମେ 
 ପିିଏଲପି  ଦ ୟ ଗଦଶମୋନଙ୍କ  େତି ଅର୍ଜଗନୈତକି,  ୋାଂସ୍କତୃକି  େଗ ୋ  ଏବାଂ ଗଲୋକମୋନଙ୍କ ମଧ୍ୟଗେ  ମ୍ପକଜକୁ  େୀେ କେଛି।ି 

03 ଡଗି ମବେ 2022 ଗେ େୋର୍ େବନେ ଦବଜୋେ େଲଗେ ଗ ୋଆେ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଗମୋଦ  ୋୱନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱୋେୋ ଆନ୍ତର୍ଜୋତକି ଲୁଗ ୋଗ ୋନ 
ମଗେୋତ୍ସବ ଉଦ୍ଘୋଟତି ଗେବ। ଏେ ିକୋ ଜୟକ୍ରମଗେ ଗବୈଗଦଶକି ବୟୋପୋେ ତର୍ୋ  ାଂସ୍କତୃ ିେୋଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରମତୀ ମୀନୋକ୍ଷୀ ଗଲଖ୍ୀ  ମ୍ମୋନତି ଅତଥିି 
େୋଗବ ଗ ୋ ଗଦଗବ। 

ଏେ ିକୋ ଜୟକ୍ରମ ଅନ୍ତ ଜତ ଗ ୋଆେ ବେିିନ୍ନ ସ୍ଥୋନଗେ  ର୍ୋ ଇଏ ର୍ ିକଗମ୍ପେକ୍ସ, ଆର୍ୋଦ ଗମୈଦୋନ,  ାଂସ୍କତୃ ିେବନ, ଇନଷି୍ଟଚୁ୍ୟଟ ଗମଗନଗର୍ସ୍ 

ବ୍ରୋ ୋନର୍ୋଗେ  ପିିଏଲପି ଗଦଶ ୁଡକିେୁ ପ୍ରୋୟ 70 ର୍ଣ କଳୋକୋେଙୁ୍କ ଗନଇ  ୋାଂସ୍କତୃକି ଦଳମୋନ ଗ ମୋନଙ୍କେ କଳୋ ପ୍ରଦଶଜନ କେଗିବ। 
ଏେ ିମଗେୋତ୍ସବେ ଏକ ଅାଂଶ େୋବଗେ କଳୋକୋେ ଏବାଂ ଗେଚ୍ଛୋଗ ବୀମୋନଙ୍କ ପୋଇଁ ଲୁଗ ୋଗ ୋନ  ଙ୍ଗୀତ ଉପଗେ କମଜଶୋଳୋ, ଏବାଂ 
ଐତେିୋ କି ଗେକଡଜେ  ଗଟୋକପି, ଅନନୟ ଗ ୋଆ ସ୍ଥୋପତୟ, ଗ ୋଆେ େସ୍ତତନ୍ତ ଏବାଂ ଗ ୋଆେ ଆ ବୋବପତ୍ରକୁ ଗନଇ ବେିିନ୍ନ କମଜଶୋଳୋ 

ତର୍ୋ ପ୍ରଦଶଜନୀ ଆଗୟୋର୍ନ କେୋ ୋଉଛ।ି ଏତଦ୍ ବୟତୀତ ଲୁଗ ୋଗ ୋନ  ୁଡ୍ ଆେ ସି୍ପେଟିସ ଗ ଷ୍ଟେିୋଲ୍ ମଧ୍ୟ େୋେତ ଏବାଂ ଲୁଗ ୋଗ ୋନ 
ଦୁନଆି ମଧ୍ୟଗେ େନ୍ଧନ  ୋମଗ୍ରୀେ  ାଂଗ ୋ କୁ ପ୍ରଦଶଜନ କେବି। 

"ଗ େୋବୋଲ୍  ୋଉଥ୍ ପୋଇଁ େୋେତେ ଆଉଟେଚି୍ -  ପିିଏଲ  ି େତି  ମି୍ମଳନ ପୋଇଁ ପର୍ ଅନୁ ନ୍ଧୋନ" ଏବାଂ "ଇେିଆ-ଲୁଗ ୋଗ ୋନ ମଧ୍ୟଗେ 
ଐତେିୋ କି ଓ  ୋାଂସ୍କତୃକି  ାଂଗ ୋ : ପୁନଃ ଅବଗଲୋକନ ଓ  ମ୍ଭୋବନୋ" ଉପଗେ ଆଧୋେତି େୋଉେ ଗଟବୁଲ୍ ଆଗଲୋଚ୍ନୋ ଗକବଳ େୋେତେ 
 ୋମ୍ପ୍ରତକି ତର୍ୋ ଐତେିୋ କି ଲୁଗ ୋଗ ୋନ  ାଂଗ ୋ କୁ ଅନୁ ନ୍ଧୋନ କେବି ନୋେିଁ, ବୋଂ େବଷିୟତଗେ ଗ ୋ ଦୋନ ପୋଇଁ ଉପୋୟ ଉପଗେ ଚ୍ର୍ଚ୍ଜୋ 
କେବି। 

ପର୍ତ୍ଜୁ  ୀଜ୍ େୋଷୋେୋଷୀ ଗଦଶ ୁଡକିେ ଗ ୋଷ୍ଠୀ (କମୁୟନଗିଡଡ୍ ଡସ୍ ପୋଗୟସ୍ ଗଡ ଲିଙୁ୍ଗଆ ପର୍ତ୍ଜୁ  ୀର୍ୋ)  ୋେୋ ଲୁଗ ୋଗ ୋନ କମନଗୱଲଥ୍ 
(କମୁୟନଗିଡଡ୍ ଲୁଗ ୋଗ ୋନୋ) େୋବଗେ ର୍ଣୋଶୁଣୋ, ଗେଉଛ ିଏକ ବେୁପକ୍ଷୀୟ ମଞ୍ଚ ଏବାଂ ଏେୋେ ପ୍ରତଷି୍ଠୋ 17 ରୁ୍ଲୋଇ 1996 ଗେ 
ଲି ବନଗେ ପ୍ରର୍ମ  ପିିଏଲପି େୋଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ ଏବାଂ  େକୋେମୋନଙ୍କ  ମି୍ମଳନୀଗେ ଗେୋଇଥିଲୋ। ପ୍ରତଷି୍ଠୋତୋ  ଦ ୟମୋଗନ ଗେଗଲ ଅଗଙ୍ଗୋଲୋ, 

ବ୍ରୋର୍ଲି, କୋଗବୋ େଗଡଜ,  ିନଆି ବ ିୋଉ, ଗମୋର୍ୋମି୍ବକ, ପର୍ତ୍ଜୁ  ୋଲ ଏବାଂ  ୋଓ ଗଟୋମ ଏବାଂ ପି୍ରନିସପ। ତଗିମୋେ ଗଲଷ୍ଟୋେ ଇକୁୟଗଟୋେଆିଲ 



 ିନଆି ଏଥିଗେ ପଗେ ଗ ୋ  ଗଦଇଥିଲୋ। ଚ୍ୋଗେୋଟ ିବେିିନ୍ନ ମେୋଗଦଶେ (ଆଫି୍ରକୋ, ଲୋଟନି୍ ଆଗମେକିୋ, ଏ ଆି ଏବାଂ ୟୁଗେୋପ) ଏେ ି9ଟ ି

ଲୁଗ ୋଗ ୋନ ଗଦଶଗେ ପ୍ରୋୟ 300 ନୟୁିତ ଗଲୋକ ଅଛନ୍ତ।ି ରୁ୍ଲୋଇ 2021 ଗେ େୋେତ  େଗ ୋ ୀ ପ ଜୟଗବକ୍ଷକ େୋବଗେ  ପିିଏଲପିଗେ 
ଗ ୋ  ଗଦଇଥିଲୋ।  ପିିଏଲପି  େତି େୋେତେ ଗ ୋ ଦୋନେ ଏକ ଅାଂଶ େୋବଗେ ଗବୈଗଦଶକି ବୟୋପୋେ ମନ୍ତ୍ରଣୋଳୟ 05 ମଇ 2022 ଗେ 
ଦଲି୍ଲୀଗେ ବଶି୍ୱ ପର୍ତ୍ଜୁ  ୀଜ୍ େୋଷୋ ଦବି  ପୋଳନ କେଥିିଲୋ। ଏେ ିମଗେୋତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ଏେ ିଗ ୋ ଦୋନକୁ ଆ କୁ ବଢୋଇବୋ ପୋଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟୋ େ 

ଏକ ଅାଂଶ। 

 

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ 

ନଗେମବେ 29, 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. 


