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ଜେନଭିାଜେ ଭାେତେ ଚତୁର୍ଥ ସାର୍ଥଜଭୌମକି ସାମୟିକ ସମୀକ୍ଷା 

ନଜଭମବେ 90, 2922 

ସାର୍ଥଜଭୌମକି ସାମୟିକ ସମୀକ୍ଷା (ୟୁପିଆେ) କାର୍ଯଥୟଜ ାଷ୍ଠୀେ 41 ତମ ଅଧିଜର୍ଶନ 7-18 ନଜଭମବେ 2022 ଜେ ଜେନଭିାଜେ ମିଳତି 

ୋତସିଂଘ ମାନର୍ାଧିକାେ ପେଷିଦ (ୟୁଏନଏଚଆେସ)ି ଜେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜେଉଛ।ି ଏେ ିଅଧିଜର୍ଶନ ସମୟଜେ ଚତୁର୍ଥ ୟୁପିଆେ ଚକ୍ର ପାଇଁ 10 
ନଜଭମବେ 2022 ଜେ ଭାେତେ ୋଷ୍ଟ୍ରୀୟ େଜିପାର୍ଥେ ସମୀକ୍ଷା କୋରି୍ଯର୍। 

2. ଭାେତେ ଏଲଡ.ି ଜସାଲିସରି୍େ ଜେଜନୋଲ ଶ୍ରୀ ତୁଷାେ ଜମଜେତାଙ୍କ ଜନତୃତ୍ୱଜେ ସଚରି୍ (ପଶି୍ଚମ) ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ର୍ମଥା, ଭାେତେ ସ୍ଥାୟୀ 
ପ୍ରତନିଧିି ଶ୍ରୀ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ପାଜେ, ଭାେତେ ଅତେିକି୍ତ ଏଲଡ.ି ଜସାଲିସରି୍େ ଜେଜନୋଲ ଶ୍ରୀ ଜକ.ଏମ. ନର୍ୋେ ଏର୍ଂ ଜର୍ୈଜଦଶକି ର୍ୟାପାେ 
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ,  ୃେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ମେଳିା ଓ ଶଶୁି ର୍କିାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ସାମାେକି ନୟାୟ ଓ ସଶକି୍ତକେଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ସଂଖ୍ୟାଲଘ ୁର୍ୟାପାେ 
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଗ୍ରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏର୍ଂ ନୀତ ିଆଜୟା େ ର୍େଷି୍ଠ ଅଧିକାେୀମାଜନ ଏର୍ଂ ଦଲି୍ଲୀେ ୋଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆଇନ ର୍ଶି୍ୱର୍ଦିୟାଳୟେ 

କୁଳପତଙୁି୍କ ଜନଇ  ଠତି ଭାେତୀୟ ପ୍ରତନିଧିି ଦଳ ଏେ ିଅଧିଜର୍ଶନଜେ ଭା  ଜନର୍। 

3. ଜର୍ୈଶ୍ୱକି ମାନର୍ାଧିକାେ ଜପ୍ରାତ୍ସାେନ ଓ ସେୁକ୍ଷା ଜକ୍ଷତ୍ରଜେ ଭାେତ ଏକ ସକ୍ରୟି ଭୂମିକା ଗ୍ରେଣ କେଛି।ି ସମଗ୍ର ମାନର୍ୋତେି କଲୟାଣ ପାଇଁ 
ଆମେ ଦୃଢ ପ୍ରତରି୍ଦ୍ଧତା ର୍ଯାୋ ‘ର୍ସଜୁଦର୍ କୁରୁ୍ମବକମ’ ର୍ା ‘ର୍ଶି୍ୱ ଜେଉଛ ିଜ ାର୍ଏି ପେରି୍ାେ’ େ ସଭୟତା ତ ଜନୈତକିତା ଦ୍ୱାୋ ଅନୁପ୍ରାଣତି 

ଏର୍ଂ ଏୋକୁ ଆଧାେ କେ ିମାନର୍ାଧିକାେ ପାଇଁ ଆମେ ସାମି୍ବଧାନକି ତର୍ା ଆଇନ ତ ଢାଞ୍ଚା ନମିିତ ଜୋଇଛ।ି 

4. ର୍ଶି୍ୱଜେ ମାନର୍ାଧିକାେକୁ ଜପ୍ରାତ୍ସାେନ ତର୍ା ସେୁକ୍ଷା ଜଦର୍ା ପାଇଁ ଭାେତ ୟୁଏନଏଚଆେସେି ସଦସୟ ତର୍ା ୋତସିଂଘେ ଅନୟ 

ସେଜର୍ଯା ୀ ୋଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସେତି  ଠନମଳୂକ ଭାଜର୍ କାର୍ଯଥୟ କେଆିସୁଛ।ି ଆଜମ ର୍ଭିିନ୍ନ ସେଭା ୀଙ୍କ ମଧ୍ୟଜେ ଆଜଲାଚନା, ଜର୍ଯା ଦାନ 
ଏର୍ଂ ସେଜର୍ଯା  ଉପଜେ  ୁେୁତ୍ୱ ଜଦଇଛୁ। ଏେ ିୋଷ୍ଟ୍ର ୁଡକି ଜସମାନଙ୍କେ ମାନର୍ାଧିକାେ ଦାୟିତ୍ୱ ପେୂଣ କେରି୍ାଜେ ପ୍ରାର୍ମିକତାକୁ ଆଜମ 
ଜୋେ ଜଦଇଛୁ। ୟୁଏନଏଚଆେସେି ଏଜେୋ ଉପଜେ ର୍ଭିିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗଜେ ପେଷିଦଜେ ସେମତ ିସୃଷ୍ଟି କେରି୍ାକୁ ଆଜମ ଜଚଷ୍ଟା କେଛୁି ଏର୍ଂ 
ଆଜମ  ଠନମୂଳକ ଢଙ୍ଗଜେ ପେଷିଦଜେ ଆଜଲାଚନାଜେ ଭା  ଜନଇଛୁ। 

5. ୟୁପିଆେ ଜେଉଛ ିଏକ  େୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଥ ଜମକାନେିମି ର୍ଯାୋକୁ ଭାେତ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଥ େୂଜପ ସମର୍ଥନ କଜେ। ମାନର୍ାଧିକାେ ପେଷିଦେ ଏୋ ଏକ 
ଅନନୟ ସମକକ୍ଷ ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜର୍ଯଉଁଥିଜେ ୋତସିଂଘେ ସଦସୟ ୋଷ୍ଟ୍ରମାଜନ ସାର୍ୀ ସଦସୟ ୋଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କେ ମାନର୍ାଧିକାେ କାର୍ଯଥୟେ 

ସମୀକ୍ଷା କେନ୍ତ।ି ଏୋେ ସାର୍ଥଜଭୌମକି,  ଠନମଳୂକ ଏର୍ଂ ପୋମଶଥଦାତା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏର୍ଂ ସଦସୟ ୋଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଜେ ଆଜଲାଚନା ଓ 

ସେଜର୍ଯା  ଉପଜେ ଏୋେ  େୁୁତ୍ୱ ଜେତୁ ଏୋ ଏକ ସଫଳ ମାନର୍ାଧିକାେ ପ୍ରଣାଳୀ ଭାର୍ଜେ ଉଭା ଜୋଇଛ।ି ୟୁପିଆେ ଜମକାନେିମି ମଧ୍ୟ 

ମାନର୍ାଧିକାେେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରେଣ ଓ ପୂେଣ କେରି୍ାଜେ ୋଷ୍ଟ୍ର ୁଡକିେ ଜକନ୍ଦ୍ରୀୟତାକୁ ମେରୁ୍ତ କଜେ। ଭାେତ ଅନୟ ୋଷ୍ଟ୍ର ୁଡକିେ ସମୀକ୍ଷାଜେ 
ସକ୍ରୟି ଭାର୍ଜେ ଅଂଶଗ୍ରେଣ କେଛି ିଏର୍ଂ ଆଜମ 131ର୍ ିସଦସୟ ୋଷ୍ଟ୍ରଙୁ୍କ ସ୍ୱା ତ କେୁଛୁ ଜର୍ଯଉଁମାଜନ ଆମେ ସମକକ୍ଷ ସମୀକ୍ଷାଜେ ଭା  
ଜନର୍ାକୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଜୋଇଛନ୍ତ।ି ସମୀକ୍ଷା ଅଧୀନସ୍ଥ ୋଷ୍ଟ୍ର ୁଡକୁି ସମସ୍ତ ୟୁପିଆେ ସପୁାେଶି ଉପଜେ ସମର୍ଥନ େଣାଇ କମିବା ଜନାଟ୍ କେ ି



ଆଭିମଖୁ୍ୟ ଗ୍ରେଣ କେରି୍ାକୁ ପଡରି୍। ମାର୍ଚ୍ଥ 2023 ଜେ ମାନର୍ାଧିକାେ ପେଷିଦେ 52 ତମ ଅଧିଜର୍ଶନଜେ ଆମେ ୟୁପିଆେ ଫଳାଫଳ 

େଜିପାର୍ଥ  େୃୀତ ଜେର୍। 

6. 5 ଅ ଷ୍ଟ 2022 ଜେ ଦାଖ୍ଲ ଜୋଇଥିର୍ା ଭାେତେ ୋତୀୟ େଜିପାର୍ଥଜେ ମାନର୍ାଧିକାେେ ଜପ୍ରାତ୍ସାେନ ତର୍ା ସୁେକ୍ଷା ଦ ିଜେ ଆମେ 
ପଦଜକ୍ଷପ ର୍ଷିୟଜେ ର୍ର୍ଣ୍ିତ ଜୋଇଛ,ି ଏର୍ଂ ଏଥିଜେ 2017 ଜେ ଭାେତେ ତୃତୀୟ ୟୁପିଆେ ଚକ୍ରଜେ ଆମ ଦ୍ୱାୋ  େୃୀତ 

ସୁପାେଶି ୁଡକିେ କାର୍ଯଥୟକାେତିାକୁ ଅନ୍ତଭଥୁ କ୍ତ କୋର୍ଯାଇଛ।ି ର୍ଭିିନ୍ନ େତିାଧିକାେୀଙ୍କ ସେ ର୍ଚିାେ ର୍ମିଷଥ ପଜେ ଏର୍ଂ ନୟାୟପାଳକିା, ୋତୀୟ 
ମାନର୍ାଧିକାେ ପ୍ରତଷି୍ଠାନ, ଶକି୍ଷାର୍ତି୍, ନା େକି ସମାେ ସଂ ଠନ ଏର୍ଂ ସାଧାେଣ େନତାଙ୍କ ପ୍ରତନିଧିିଙ୍କଠାେୁ ପ୍ରସ୍ତାର୍ ଗ୍ରେଣ କେରି୍ା ପଜେ 

ଦଲି୍ଲୀେ ୋତୀୟ ଆଇନ ର୍ଶି୍ୱର୍ଦିୟାଳୟ ସେଜର୍ଯା ଜେ ଭାେତେ ୋତୀୟ େଜିପାର୍ଥ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଜୋଇଥିଲା। 

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ 

ନଜଭମବେ 90, 2922 

 

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. 

 

 

 


