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ଜି7 ଶଖିର ସମି୍ମଳନୀର ଦ୍ିତିୀୟ ଦନିରର ଦୁଇଟି ଅଧରିେଶରର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରେ 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 

ଜୁନ 13, 0201 

ଜ7ି ଶଖିର ସମି୍ମଳନୀର ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଧବିେଶନର ଦ୍ିତିୀୟ ଦିନବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବରନ୍ଦ୍ର ବମାଦୀ ଦୁଇଟି ଅଧବିେଶନବର 

ଅଂଶଗ୍ରହଣ ର୍ରିଥବିେ। ଏହ ିଅଧବିେଶନଗଡ଼ୁିର୍ର ଶୀର୍କର୍ ଥେିା ‘ମିଳିତ ଭାବେ ନିମକାଣ ର୍ରିୋ-ମକୁ୍ତ ସମାଜ ଓ ଅଥକେୟେସ୍ଥା’ ଏେଂ 

‘ସେୁଜ: ଜଳୋୟୁ ଓ ପ୍ରର୍ୃତ ିନିମକାଣ ର୍ରିୋ’। 

ମକୁ୍ତ ସମାଜ ଉପବର ଆବୟାଜିତ ଅଧବିେଶନବର ପ୍ରମଖୁ େକ୍ତା ଭାବେ ଆମନି୍ତ୍ରତ ବହାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ମରଣ ର୍ରି ର୍ହିଥବିେ ବେ 

ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ସ୍ାିଧୀନତା ବହଉଛି ଭାରତୀୟ ସଭୟତାର ବେୈଶଷି୍ଟ୍ୟ। ମକୁ୍ତ ସମାଜଗଡ଼ୁିର୍ ପ୍ରତ ିେିବଶର୍ ର୍ରି ଦୁଷ୍ପ୍ରଚାର ଓ ସାଇେର 

ଆକ୍ରମଣର େିପଦ ରହିଥେିା ବନଇ େଭିିନ୍ନ ବନତାମାବନ ଚିନ୍ତା େୟକ୍ତ ର୍ରିୋ ପ୍ରସଙ୍ଗର୍ ୁଉବେଖ ର୍ରି ବସ ର୍ହିଥବିେ ବେ ସାଇେର 

ବେସ ଗଣତାନି୍ତ୍ରର୍ ମେୂୟବୋଧର୍ ୁଆବଗଇ ବନୋ ଉଚିତ ଏେଂ ଏହାର୍ ୁନଷ୍ଟ୍ ର୍ରିୋ ଅନୁଚିତ୍। ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ସନୁିଶି୍ଚତ ର୍ରିୋର୍ ୁ

ବହେ। େିଶ୍ରି ପ୍ରଶାସନିର୍ ସଂସ୍ଥାଗଡ଼ୁିର୍ର ଅଗଣତାନି୍ତ୍ରର୍ ଓ ଅସମାନ ପ୍ରର୍ତୃ ି େରି୍ୟବର ଉବେଖ ର୍ରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ େହୁପକ୍ଷୀୟ 

େୟେସ୍ଥାବର ସଂସ୍କାର ନିମବନ୍ତ ଆହ୍ାିନ ର୍ରିଥବିେ ୋହାଫଳବର ମକୁ୍ତ ସମାଜ ପ୍ରତ ିପ୍ରତେିଦ୍ଧତା ପରୂଣ ର୍ରାୋଇପାରିେ। ବେୈଠର୍ର 

ବଶର୍ବର ‘ମକୁ୍ତ ସମାଜ େିେୃତ’ିରୁ୍ ବନତାମାବନ ଗ୍ରହଣ ର୍ରିଥବିେ। 

ଜଳୋୟୁ ପରିେର୍ତ୍କନ ଅଧବିେଶନବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଥୃେିୀର ପରିବେଶ, ବଜୈେେେିଧିତା ଓ ମହାସାଗରଗଡ଼ୁିର୍ର ସରୁକ୍ଷା ଉପବର 

ଆବୋର୍ପାତ ର୍ରିଥବିେ। ସଙ୍କୀର୍ଣ୍କ ମବନାଭାେ ବନଇ ର୍ାେକୟ ର୍ରୁଥେିା ବଦଶଗଡ଼ୁରି୍ ଏସେୁର ସରୁକ୍ଷା ର୍ରିପାରିବେ ନାହି ିଁ ବତଣ ୁ

ଜଳୋୟୁ ପରିେର୍ତ୍କନ େିବରାଧବର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ ର୍ରିୋର ଆେଶୟର୍ତା ରହଛିି ବୋେି ବସ ର୍ହିଥବିେ। ଜଳୋୟୁ ର୍ାେକୟାନୁଷ୍ ଠାନ ପ୍ରତ ି

ଭାରତର ଅତୁଟ ପ୍ରତେିଦ୍ଧତା ସମ୍ପର୍କବର ଉବେଖ ର୍ରି ବସ ଭାରତୀୟ ବରଳୋଇ ଦ୍ାିରା 2030 ସଦୁ୍ଧା ଶନୂୟ ଅଙ୍ଗାରର୍ାମ୍ ଳ ନିଗକମନ 

ପ୍ରତେିଦ୍ଧତା େିର୍ୟବର ଉବେଖ ର୍ରିଥବିେ। ପୟାରିସ ପ୍ରତିେଦ୍ଧତାର୍ ୁହାସେ ର୍ରିୋ ଦଗିବର ଭାରତ ବହଉଛି ଏର୍ମାତ୍ର ଜ-ି20 ରାଷ୍ଟ୍ର। 

ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ର୍ରାୋଇଥେିା ଦୁଇଟି େୃହତ େିଶ୍ସି୍ତରୀୟ ପ୍ରୟାସ ସିଡିଆରଆଇ ଏେଂ ଅନ୍ତଜକାତୀୟ ବସୌରବମଣ୍ଟର େଦି୍ଧତ 

ପ୍ରଭାେ େିର୍ୟବର ମଧ୍ୟ ବସ ଆବୋର୍ପାତ ର୍ରିଥବିେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବଜାର ବଦଇ ର୍ହିଥବିେ ବେ େରି୍ାଶଶୀଳ ବଦଶଗଡ଼ୁିରୁ୍ ଜଳୋୟୁ 

ପାଣ୍ଠବିୋଗାଣ ଅଧରି୍ ମାତ୍ରାବର ମିଳିୋ ଉଚିତ୍। ଜଳୋୟୁ ପରିେର୍ତ୍କନ ଦିଗବର ଏର୍ ସାମହୂିର୍ ଆଭିମଖୁୟ ବନଇ ଆବଗଇୋ ନିମବନ୍ତ 

ବସ ଆହ୍ାିନ ର୍ରିଥବିେ ବେଉ ିଁଥବିର ସମସୟାର ସମସ୍ତ ଦଗି-ପ୍ରଶମନ, ଅନୁର୍ୂଳନ, ପ୍ରେକିୁ୍ତ ହସ୍ତାନ୍ତର, ଜଳୋୟୁ ପାଣ୍ଠବିୋଗାଣ, 

ନିରବପକ୍ଷତା, ଜଳୋୟୁ ନୟାୟ ଏେଂ ଜୀେନବଶୈଳୀ ପରିେର୍ତ୍କନ ଆଦରି ସମାଧାନ ରହିଥେି। 

ସ୍ାିସ୍ଥୟ, ଜଳୋୟୁ ପରିେର୍ତ୍କନ ଓ ଆଥରି୍ ସଧୁାର ଭଳି େିଶ୍ସି୍ତରୀୟ ସମସୟା ସମାଧାନ ୋଗି, େିବଶର୍ ର୍ରି ମକୁ୍ତ ଓ ଗଣତାନି୍ତ୍ରର୍ ସମାଜ 

ଓ ଅଥକେୟେସ୍ଥାଗଡ଼ୁିର୍ ମଧ୍ୟବର େିଶ୍ ି ଭ୍ରାତୃତ୍ ି ଓ ଏର୍ତା ପାଇ ିଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ୋର୍ତ୍କାର୍ ୁ ଶଖିର ସମି୍ମଳନୀର ବନତାମାବନ ପ୍ରଶଂସା 

ର୍ରିଥବିେ। 

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ 

ଜୁନ 13, 0201 

 

 

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. 

 


