
India participates at the third G20 Sherpa meeting in 
Yogyakarta, Indonesia 
September 30, 2022  
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26-29 ଣ୍ସଣ୍ର୍େମ୍ବର 2022 ର୍ର୍ଯତୟନ୍ତ ଣ୍ ୋଗ୍ୟକର୍ତୋଣ୍ର ଇଣ୍ଡୋଣ୍େସଆିର ଜ2ି0 ଅଧ୍ୟକ୍ଷର୍ୋଣ୍ର ଅେୁଷ୍ଠିର୍ ରୃ୍ର୍ୀ  ଜ2ି0 ଣ୍େର୍ତୋ ଣ୍ ୈଠକଣ୍ର 
ଭୋରର୍ର ଜ2ି0 ଣ୍େର୍ତୋ ଶ୍ରୀ ଅମ୍ିର୍ୋଭ କୋନ୍ତ ଭୋରର୍ୀ  ପ୍ରର୍େିଧିି ଦଳର ଣ୍େରୃ୍ତ୍ୱ ଣ୍େଇଥିଣ୍େ। ଇଣ୍ଡୋଣ୍େସଆିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷର୍ୋଣ୍ର ପ୍ରଥମ୍ ଣ୍େର୍ତୋ 

ଣ୍ ୈଠକ ଡଣି୍ସମ୍ବର 2021 ଣ୍ର ଏ ଂ ଦ୍ୱରି୍ୀ  ଣ୍େର୍ତୋ ଣ୍ ୈଠକ ଜୁେୋଇ 2022 ଣ୍ର ଅେୁଷ୍ଠିର୍ ଣ୍ହୋଇଥିେୋ। 

ଆଣ୍େୋଚେୋ ସମ୍ ଣ୍ର ଶ୍ରୀ ଅମ୍ିର୍ୋଭ କୋନ୍ତ େଣ୍ଭମ୍ବର 2022 ଣ୍ର ଣ୍ହ ୋକୁ ଥି ୋ ଜ2ି0  ୋଳ ିସମି୍ମଳେୀ ର୍ୋଇଁ ଅଥତର୍ୂର୍ଣ୍ତ ଫଳୋଫଳ ଚୂଡୋନ୍ତ 

କର ିୋ େମି୍ଣ୍ନ୍ତ ଇଣ୍ଡୋଣ୍େସଆି ଅଧ୍ୟକ୍ଷର୍ୋଣ୍ର ଣ୍ହୋଇଥି ୋ ଉଦୟମ୍କୁ ଭୋରର୍ର ପ୍ରର୍ ିଦ୍ଧର୍ୋ ଓ ସକ୍ରି  ସମ୍ଥତେକୁ ଣ୍ଦୋହରୋଇଥିଣ୍େ। େରିନ୍ତର 
ଅଭି ୃଦ୍ଧ,ି ଏସଡଜି ିଉର୍ଣ୍ର ତ୍ୱରରି୍ ଅଗ୍ରଗ୍ର୍,ି ଏ ଂ ଜୀ େଣ୍େୈଳୀ ର୍ୋଇଁ ର୍ରଣି୍ େ (େୋଇଫ), ପ୍ରରୁ୍ଯକି୍ତ ଦିୟୋ ସମ୍ଥରି୍  କିୋେ ଏ ଂ ଡଜିଟିୋେ 
ଜେସୋଧୋରଣ ଭିତ୍ତଭୂିମ୍ି ଜରଆିଣ୍ର ଜଳ ୋ ୁ ର୍ର ିତ୍ତତେର ମ୍କୁୋ େିୋ କର ିୋ,  ହୁର୍କ୍ଷୀ  ସଂସ୍କୋର ଏ ଂ ମ୍ହଳିୋ ସେକି୍ତକରଣ ଭଳ ିପ୍ରମ୍ୁଖ 
ପ୍ରୋଥମ୍ିକର୍ୋ ଣ୍କ୍ଷତ୍ରଣ୍ର ଆନ୍ତଜତୋର୍କି ସହଣ୍ର୍ଯୋଗ୍ ଓ ପ୍ର ୋସକୁ ଣ୍େଇ  ଶି୍ୱର ଧ୍ୟୋେ ଆକର୍ତଣ କର ିୋ ର୍ଥୋ ଏହୋକୁ ସୁଦୃଢ କର ିୋ ର୍ୋଇଁ ଜ2ି0 ର 

ଆ େୟକର୍ୋ ଉର୍ଣ୍ର ଣ୍ସ ଗ୍ୁରୁତ୍ୱୋଣ୍ରୋର୍ କରଥିିଣ୍େ। 

ଜ2ି0 ଣ୍େର୍ତୋ ଣ୍ ୈଠକ ଅ ସରଣ୍ର ଶ୍ରୀ ଅମ୍ିର୍ୋଭ କୋନ୍ତ ବ୍ରୋଜେି, ଫ୍ରୋେସ, ଜମ୍ତୋେୀ, ଜୋର୍ୋେ, ଋର୍, ସୋଉଦ ିଆର , ଦକି୍ଷଣ ଣ୍କୋରଆି, ଣ୍େେ, 
ବ୍ରଣି୍ଟେ ଏ ଂ ଆଣ୍ମ୍ରକିୋର ଣ୍େର୍ତୋ ପ୍ରର୍ରି୍କ୍ଷଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱରି୍ୋକି୍ଷକ କଥୋ ୋତ୍ତତୋ ମ୍ଧ୍ୟ କରଥିିଣ୍େ। 

ଜ2ି0 ପ୍ରସଙ୍ଗଣ୍ର  ସୃି୍ତର୍ ଣ୍ଭୌଣ୍ଗ୍ୋଳକି-ରୋଜଣ୍େୈର୍କି ର୍ରସି୍ଥିର୍ ିଉର୍ଣ୍ର ଆଣ୍େୋଚେୋ ଣ୍ ଣ୍ଳ ଶ୍ରୀ ଅମ୍ିର୍ୋଭ କୋନ୍ତ 16 ଣ୍ସଣ୍ର୍େମ୍ବରଣ୍ର 
ପ୍ରଧୋେମ୍ନ୍ତ୍ରୀ ଣ୍ମ୍ୋଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ ଦଆିର୍ଯୋଇଥି ୋ   ୃିତ୍ତକୁି ଉଣ୍େଖ କର ିକହଥିିଣ୍େ ଣ୍ର୍ଯ "ଆଜରି ରୁ୍ଯଗ୍ ରୁ୍ଯଦ୍ଧର ରୁ୍ଯଗ୍ େୁଣ୍ହ…ଁ.କୂଟେୀର୍ ିଓ 

ଆଣ୍େୋଚେୋ ଣ୍ହଉଛ ିମ୍ୋଧ୍ୟମ୍ ର୍ଯୋହୋ  ଶି୍ୱକୁ େେତ କଣ୍ର।” 

ଭୋରର୍ର ଗ୍ଠେମ୍ଳୂକ ହସ୍ତଣ୍କ୍ଷର୍ ଜ2ି0 ଆଣ୍େୋଚେୋଣ୍ର ଅଧିକ ସକରୋତ୍ମକର୍ୋ ର୍ଥୋ ଆେୋ ୋଦ ସୃଷ୍ଟି କରଥିିେୋ ଏ ଂ ସୋମ୍ପ୍ରର୍କି ଣ୍ ୈଶ୍ୱକି 

ଆହବୋେକୁ ପ୍ରଭୋ ୀ ଢଙ୍ଗଣ୍ର ସମ୍ୋଧୋେ କର ିୋ ର୍ୋଇଁ ସୋମ୍ୂହକି ସଂକଳ୍ପକୁ ଆହୁର ିସୁଦୃଢ କରଥିିେୋ। 

େୂଆଦେିୀ 
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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. 


