ଆପଣ ଯେଉ ଁପୃଥ ିବୀ ଚାହାନ୍ତି
ଁ
ତାହା ବାଛନ୍ତୁ

ଆପଣଙ୍କ ଜଳବାୟୁ ଶପଥ ପ୍ରତି ନିଷ୍ାଠ ବାନ ରୁହନ୍ତୁ
-କ୍ଷୁଦ୍ର କୃଷି ଏବଂ କର୍ମଚାରୀର୍ାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ନିବବଶ କରନ୍ତୁ
ପ୍ରିୟ ବିଶ୍ୱ ବନତୃ ବୃନ୍ଦ,
ସାରା ବିଶ୍ୱଯର କୃଷିକାେ୍ୟଯର କାମ କରୁଥିବା 1.8 ର୍ିଲିୟନ ବେୟାରବେଡ କୃଷକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀର୍ାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଯମ ଯେଖୁଛୁ l
ସାରା ବିଶ୍ୱଯର ଯେବୁ େଯର ଯୋକମାଯେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଆଯମ ଉପୁୋଉ ଏହା ସହିତ ଅେୟାେୟ ଜରୁରୀ ସାମଗ୍ରୀ ଆଯମ ଉତ୍ପାଦ୍େ କରୁ
l କିନ୍ତୁ, ବଷ୍ ବଷ୍ ଧରି ଜଳବାୟୁ ସଙ୍କେ ବିଷୟଯର ମିଥୟା ପ୍ରତିଶତ
ୃ ି ସହିତ ଆମର ପରି ଯବଶ ପ୍ରତି ବିଚାରହୀେ ଭାବଯର କରାୋଉଥିବା କ୍ଷତି
ଦ୍ୱାରା ଏହା କରି ବା ପାଇ ଁ ଆମର କ୍ଷମତା ଦ୍ିେକୁ ଦ୍ିେ ଅତୟନ୍ତ ଖରାପ ଭାବଯର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଯହଉଛି l

•

ନିର୍ର୍
ମ ନ ହ୍ରାସ କରି ବାକୁ ଆପଣର୍ାବନ ଶପଥ କରି ଥବ
ି ଲ, ୋହା ଅତୟନ୍ତ ଖରାପ ପାଣିପାଗର କାରଣ ଯହଉଛି, ୋହା ଆମର
ଜମିକୁ ଶୁଷ୍କ କରୁଛି ଏବଂ ପଯର ପଯର ଜମିଯର ବେୟା ମାଡିୋଉଛି l କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଛା ଅତୟନ୍ତ କମ ରହୁ ଥବ
ି ାରୁ େିଗମ
୍ େ
ଅତୟନ୍ତ ବିପଦ୍ଜେକ ଭାବଯର ବୃ ଦ୍ଧି ପାଉଛି l

•

ପାଣିପାଗର ପରି ବର୍ତ୍୍େ ସଯେ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ୍େ କରି ବାଯର ଆମ୍ଭମାେଙ୍କୁ ସାହାେୟ କରି ବା ପାଇ ଁ ଜଳବାୟୁ ଜନିତ ଆଥିକ
ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରି ବା ପାଇ ଁ ଆପଣର୍ାବନ ଶପଥ କରି ଥବ
ି ଲ l କିନ୍ତୁ କହିବାକୁ ଗଯେ ଆମ େିକେଯର କିଛି ବି ପହଞ୍ଚୁ ୋହି ଁl

•

ଯଶାଷକ ଠାରୁ ସହଯୋଗୀ, ଏହି ଭି ତିଯର ବୟବସାୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ମନ କରି ବାକୁ ଆପଣର୍ାବନ ଶପଥ କରି ଥବ
ି ଲ l କିନ୍ତୁ
ଅଂଶୀଦ୍ାରମାଯେ ବିେିୟେ ଅଥ୍ ଯରାଜଗାର କରୁଥିବା ଯବଯଳ େକ୍ଷ େକ୍ଷ କୃଷକ ଦ୍ିେକୁ ଯଗାେିଏ ଡୋରରୁ କମ ଯରାଜଗାର କରନ୍ତି
l

ଏଇ େିକେ ମାସଗୁଡିକଯର, ଉଗାଣ୍ଡାର ଭୟାେକ ବେୟା i, ମାଡାଗାସ୍କରର ମରୁଡି ii, ସାରା ଆଫ୍ରିକା ମହାଯଦ୍ଶଯର ପଙ୍ଗପାଳ ଆକ୍ରମଣକୁ iii,
ମିଶାଇ ଖରାପ ପାଣିପାଗ ଯୋଗ ଁୁ ଫସେ ଅତୟନ୍ତ ଖରାପ ଭାବଯର ପ୍ରଭାବିତ ଯହବାର ଯଦ୍ଖାୋଇଛି l ଯକନ୍ଦ୍ର ଆଯମରି କାଯର ଚଳିତ ବଷ୍
ଜାେୁ ଆରୀ ଏବଂ ଜୁେ ମାସ ଅତୟନ୍ତ ଉତପ୍ତ ଯହୋ iv, ଯକବଳ ହଣ୍ଡୁରାସଯର ଏୋ ଏବଂ ଯୋୋ ହରି ଯକେ ଯୋଗ ଁୁ $2 ବିେିୟେରୁ ଅଧ ିକ
କ୍ଷତି ଘେିୋ, ଏହା ସହିତ ଯଫୟାରଯେଡ ଅତୟନ୍ତ ଖରାପ ଭାବଯର ପ୍ରଭାବିତ ଯହଯେ v, େୂ ତେ IPCC ପୂବା୍ େୁ ମାେ ଯହଉଛି ଯେ,
ଭାରତଯର ଆମର ସଦ୍ସୟମାଯେ ଅତୟନ୍ତ ତାପ ପ୍ରବାହ ବୃ ଦ୍ଧି, ମରୁଡି, ଏବଂ ଅେିୟମିତ ବୃ ଷ୍ଟିପାତର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି vi l ଅବଶୟ ଏହା, ବିଶ୍ୱ
ଆବଶୟକ କରୁଥିବା ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଉପୁଜାଇବାର କ୍ଷମତା ଉପଯର ହାେୀ ପହଞ୍ଚାଉଛି l କାରଣ ଆମର ଜୀବିକା ଆମର ଫସେ ସହିତ ବନ୍ଧା,
ଆମମାେଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର ପୁଣି ଦ୍ାରି ଦ୍ର୍ୟ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଉଛି l କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବ ଆହୁ ରି ଗଭୀରକୁ ୋଉଛି l ଆମର ଜମି ଏବଂ ଜଳ ପ୍ରତି କ୍ଷତି ଯୋଗ ଁୁ ସମ୍ବଳ
ପ୍ରତି ପ୍ରତିଯୋଗୀତା ବୃ ଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ କୃଷକ ଏବଂ କମ୍ଚାରୀ ଭାବଯର ଆଯମ ଦ୍ିେକୁ ଦ୍ିେ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆଥିକ ଚିନ୍ତାର
ସାମ୍ନା କରୁଛୁ l

ଏହି ଆଘାତ ଚାଷୀ ଘରର ମହିଳାମାେଙ୍କ ଉପଯର ଅସମାେୁ ପାତିକ ଭାବଯର ମଧ୍ୟ ପଡୁ ଛି l ଯେଉମାଯେ
ଁ
ପ୍ରାୟତଃ ଅତୟନ୍ତ କମ ମଜୁରୀ
ପାଆନ୍ତି, ଅତୟନ୍ତ କଠିେ ଅବସ୍ଥାଯର କାମ କରୁଛନ୍ତି l ଏହି ଅବସ୍ଥାଯର ଆମର େୁବ ବଗ୍ର ଯୋକମାଯେ ଚାଷ କାମ କରି ବାକୁ ଚାହୁ ଁ ୋହାନ୍ତି
ଁ ,
ଏବଂ ଯସମାେଙ୍କୁ କିଏ ଯଦ୍ାଷ ଯଦ୍ବ ? େଦ୍ି ଆସନ୍ତା ପିଢି କୃଷି କାମକୁ ଏକ ଦ୍ାରି ଦ୍ର୍ୟ େନ୍ତା ଠାରୁ କମ େୁ ଯହ ଁ ଯବାେି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଯତଯବ ବିଶ୍ୱ
ପାଇ ଁ ଖାଦ୍ୟ କିଏ ଉପୁଜାଇବ ?
ଆଉ ଯଗାେିଏ କାହାଣୀ ଆମର କହିବାର ଅଛି l ସାରା ବିଶ୍ୱଯର ଆମ ଜମି ଯର ଆବଶୟକ ଯହଉଥିବା ପରି ବର୍ତ୍୍େଗୁଡକ
ି ଘେୁ ଥିବାର ଆପଣ
ଯଦ୍ଖିପାରି ଯବ l ଘାୋଯର ବୃ କ୍ଷ ଯରାପଣ ୋହା ଯକାଯକାଆକୁ ସୂେୟ୍ ତାପରୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି, ଯକେିଆଯର ବୃ କ୍ଷ ଯରାପଣ ଚା' ଗଛକୁ ବେୟାରୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି
ଏବଂ ଗୁଏେମାୋଯର ମହୁ ମାଛିମାଯେ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବା ବୃ ଦ୍ଧି କରୁଛି l ଆଫ୍ରିକା, ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚୟ, ୋେିେ ଆଯମରି କା, କାରବିଆେ, ଏସି ଆ, ପ୍ରଶାନ୍ତ
ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଯଫୟାରଯେଡ ଯଗାଷ୍ଠୀମାଯେ ଯକୌଶଳଗୁଡିକ ଯସୟାର କରୁଛନ୍ତି, ୋହା କୃଷକମାଯେ ଯସମାେଙ୍କର ଫସେ ସୁରକ୍ଷା କରି ବା
ପାଇ ଁ ଆବଶୟକ କରନ୍ତି l

ଅଧ ିକ ଦ୍ାୟି ତ୍ୱବାେ ଯକ୍ରତାମାେଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା, ଆଯମ ଆମର ଜମିକୁ ଅଧକ
ି ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ କରି ବା ପାଇ ଁ ଆବଶୟକ କରୁଥିବା େିଯବଶ
ଆମକୁ ପ୍ରଦ୍ାେ କରୁଛି, ଏହା ସହିତ ପରି ବହେ ଏବଂ କୃଷିଯକ୍ଷତ୍ରର େିଗମ
୍ େ ବନ୍ଦ କରୁଛି l ସଠିକ ମୂେୟ ଏବଂ ଯଫୟାରଯେଡ ପ୍ରିମିୟମ
ପ୍ରଦ୍ାେ କରି ଯଫୟାରଯେଡ ବୟବସାୟଗୁଡିକ ଆମର ଭବିଷୟତ ପାଇ ଁ ଉପେୁକ୍ତ ଭାବଯର େିଯବଶ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଉଛି
l
କିନ୍ତୁ ଅବଶୟ ଏହି ଜରୁରୀ କାେ୍ୟ ମୂେୟ ପାଇବା ଦ୍ରକାର l ଉଦ୍ାହରଣ, କଫି ଉଦ୍ୟାେଯର ବୃ କ୍ଷ ଯରାପଣ ସୂେୟ୍ ଙ୍କ ପ୍ରଖର କିରଣକୁ ପ୍ରତିହତ
କରି ବ, ଫସେର ଯରାଗ ହ୍ରାସ କରି ବ ଏବଂ ବେୟାଜେିତ କ୍ଷତି ହ୍ରାସ କରି ବ– କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅଥ୍ ଯହଉଛି ଉତ୍ପାଦ୍େ ଖର୍ଚ୍୍ ଅଧକ
ି ଯହଉଛି l
କୃଷକମାଯେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟ ପାଉେଥିବା ଯବଯଳ, ଆଯମ ଏପରି ଜରୁରୀ ପରି ବର୍ତ୍୍େଗୁଡିକ ପାଇ ଁ କିପରି ଖର୍ଚ୍୍ ବହେ କରି ବୁ ?

2050 ସୁଦ୍ଧା ପରି ବର୍ତ୍୍େ ବହୁ ତ ବିଳମ୍ବ ଅଯେ l ବର୍ତ୍୍ମାେ ଅବେମ୍ବେ ଏବଂ ଦ୍ୂ ରୀକରଣ ପାଇ ଁ ଯଦ୍ବାକୁ ଥିବା ଅଥ୍ େିମଯନ୍ତ ବିର୍ତ୍ଶାଳୀ,
ଅଧ ିକ ପ୍ରଦ୍ୂ ଷଣକାରୀ ଯଦ୍ଶଗୁଡିକ, ଆପଣମାଯେ େିଶ୍ଚିତ ଭାବଯର େିଜର ଶପଥକୁ ରକ୍ଷାକରି ବା ଆବଶୟକ l କାବ୍େ େିଗମ
୍ େ ବନ୍ଦ
କରି ବାକୁ ଆପଣମାେଙ୍କର ଶପଥକୁ ଆଉ ମୋ କରାୋଇପାରି ବ ୋହି ଁ l ଆଯମ୍ଭମାଯେ 'ଯେେ ଜିଯରା' ପ୍ରତିଶତ
ୃ ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ବୁ ୋହି, ଁ
ୋହା ପରି ବହେ େିଗମ
୍ େକୁ ଅବଯହଳା କଯର କିମ୍ବା ଆମ େିଜ ଯଦ୍ଶ ଠାରୁ ଆମଦ୍ାେୀ କରାୋଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ପରି ବହେ କିମ୍ବା
ଫଳସ୍ୱରୂପ ୋହା ଦ୍ୱାରା ବାସ୍ତବ େିଗମ
୍ େ ବନ୍ଦ ହୁ ଏ ୋହି ଁl ଆନ୍ତଜ୍ାତୀୟ ଜାହାଜ ଶିଳ୍ପ ଯଗାେିଏ ଯଦ୍ଶ ଯହାଇଥାଆନ୍ତା ଯତଯବ ଏହା
ବିଶ୍ର
ବ ସପ୍ତମ ବୃ ହର୍ତ୍ମ େିଗମ
୍ େକାରୀ ଯହାଇଥାଆନ୍ତା lvii
ବର୍ତ୍୍ମାେ କାେ୍ୟାେୁ ଷ୍ାଠ େ ଗ୍ରହଣ କରି ବାକୁ ଆଯମ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହ୍ାୱ େ କରୁଛୁ:

1. ଜଳବାୟୁ ୋଇନାନ୍ସ ପାଇ ଁ $100bn ପ୍ରଦାନ କରି ବାକୁ ଆପଣର୍ାବନ କରି ଥବ
ି ା ଶପଥକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବବର ବର୍ତ୍ମର୍ାନ
ପୂରଣ କରାଯିବ ଆବଶୟକ l ଏହା ସିଧାସଳଖ କୃଷକ ଏବଂ କୃଷି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିକଟବର ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ୋହା ଫଳଯର
ଆଯମ ବୃ କ୍ଷ ଯରାପଣ କରି ପାରି ବୁ, ଅଧକ
ି ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ଫସେ କରି ପାରି ବୁ, ଆସନ୍ତା ଯତାଫାେ ପ୍ରତି େିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ରଖିପାରି ବୁ–
େଗାତାର ଭାବଯର ବିଶ୍ୱ ପାଇ ଁ ଖାଦ୍ୟ ଉପୋଇ ପାରି ବୁ l
2. ଆପଣର୍ାବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବବର ଆପଣଙ୍କର କାବମନ ନିର୍ର୍
ମ ନ ପ୍ରତି ସବଚାଟ ରହିବା ଆବଶୟକ ଏବଂ ବବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପବଦଶ
ଅନୁ ସାବର ବସର୍ୁଡିକୁ ସୀର୍ା ର୍ଧ୍ୟବର ରଖିବାର ସାହସ ରହିବା ଆବଶୟକ l ଆପଣମାଯେ େିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ, ଯକବଳ
ଆପଣଙ୍କର ଘଯରାଇ େିଗମ
୍ େକୁ ହ୍ରାସ େ କରି ,viii ଆପଣଙ୍କର ଯେେ ଜିଯରା ପ୍ରତିଶତ
ୃ ି ଯସହି େକ୍ଷୟ ଏବଂ ପେି ସୀଗୁଡିକୁ ଅନ୍ତଭ୍ୁକ୍ତ

କଯର ୋହା ଆମଦ୍ାେୀକୃତ ସାମଗ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ଯହଉଥିବା େିଗମ
୍ େ ହ୍ରାସ କରି ବ ଏବଂ େିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ, ଯସଗୁଡିକ ଅଫଯସେ କିଣବ
ି ା
ଅଯପକ୍ଷା ଯସଗୁଡିକ ଯହଉଛି ବାସ୍ତବ କାେ l ଆପଣଙ୍କର ଜାତୀୟ େିଦ୍ଧା୍ ରି ତ ଅବଦ୍ାେଯର ବିମାେ ଏବଂ ଜାହାଜ ପରି ବହେକୁ ଅନ୍ତଭ୍ୁକ୍ତ
କରି ଆପଣ େିଶ୍ଚିତ ଭାବଯର ଏକ ଜରୁରୀ ପଦ୍ଯକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରି ଯବ l ଆମର ଭୂମିକା େିବା୍ ହ କରି ବାକୁ ଆଯମ ଆମର ଯକ୍ରତାମାେଙ୍କ
ସହିତ କାମ କରି ବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାଯେ େିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ଆସିବା ଦ୍ରକାର l
3. ଭବିଷୟତ ବାଣିଜୟ ବୁ ଝାମଣାଗୁଡିକ ଅଧକ
ି -କାବ୍େ ସୃଷ୍ଟି ଯହଉଥିବା ବାଣିଜୟ ଠାରୁ ବିରତ ରହି ବାଣିଜୟକୁ ଉଚିତ ଭାବବର ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପନିର୍ର୍
ମ ନ ସୃଷ୍ଟି ଉପାୟବର ଆର୍କୁ ବନବା ଉଚିତ l ଦ୍ିଘସ୍ଥ
୍ ାୟୀତ୍ୱ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ସଙ୍କେକୁ ସମାଧାେ ଦ୍ିଗଯର େିଯବଶ କରୁଥିବା
କୃଷକମାେଙ୍କ ଏବଂ ବୟବସାୟଗୁଡିକ ପ୍ରତି ବାଣିଜୟ ବୁ ଝାମଣାଗୁଡିକ ସାହାେୟକାରୀ ଯହବା ଉଚିତ, ଏବଂ ଜୀବାସ୍ମ ଇନ୍ଧେ ବୟବହାର
ଯପ୍ରାତ୍ସାହେକୁ ବନ୍ଦ କରି ବା ଉଚିତ ଏବଂ େିଷ୍କାସେ, ଅବଯଶାଷଣ ବଜାର ଡାଇୋମିକସ୍ ଯପ୍ରାତ୍ସାହେକୁ ବନ୍ଦ କରି ବା ଉଚିତ l

4.
ଆପଣର୍ାବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବବର ବୟବସାୟ ନିୟର୍ାବଳୀକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ବବ, ୋହା ଫଳଯର ବୟବସାୟଗୁଡିକ ଦ୍ୀଘ୍ସ୍ଥାୟୀ
ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳଯର େିଯବଶ କରି ବାକୁ, କୃଷକମାେଙ୍କ ଉଚିତ ଦ୍ାମ ପ୍ରଦ୍ାେ କରି ବାକୁ, ଏବଂ ଯସମାେଙ୍କ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳଯର ପରି ଯବଶଗତ
ସମସୟାଗୁଡିକ େିମଯନ୍ତ ଦ୍ାୟି ତ୍ୱବାେ ଯହବା ପାଇ ଁ ଆଗ୍ରହୀ ଯହାଇପାରି ଯବ l ପରି ଯବଶଗତ େଥାଥ୍ ସମୀକ୍ଷା ଆଯମ ଯଦ୍ଖିବାକୁ ଚାହୁ ଛଁ ୁ- ୋହା
ଫଳଯର ବୟବସାୟଗୁଡିକ ବୃ କ୍ଷହାେୀ ଯରାକିବାକୁ କାେ୍ୟାେୁ ଷ୍ାଠ େ ଗ୍ରହଣ କରି ଯବ– ଏବଂ ଆଯମ ଏହାକୁ ଯସହିସବୁ ଉପାୟଯର କାମଯର
େଗାେିବାକୁ ଯଦ୍ଖିବାକୁ ଚାହୁ ଁ ୋହା ଦ୍ୱାରା କୃଷକମାେଙ୍କୁ ବିେ୍ ପଇଠ କରି ବାକୁ ପଡିବ ୋହି ଁl େଦ୍ି ଜରୁରୀ ହୁ ଏ, େିଜର ଦ୍ାୟି ତ୍ୱ ପୂରଣ
କରି ବାଯର ଖିୋପ କରୁଥିବା ବୟବସାୟଗୁଡିକୁ ଆପଣମାଯେ ବାଧ୍ୟ କରି ବାକୁ େିଶ୍ଚିତ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ରହିବା ଉଚିତ l

ବିଗତ ଦ୍ୁ ଇ ବଷ୍ ଧରି ଯକାଭି ଡ୍-19 ଆମର ବିଶ୍ୱକୁ ବିଦ୍ୀର୍ଣ୍୍ କରି ଯଦ୍ଇଛି l କିନ୍ତୁ, ଆଯମମାଯେ େଦ୍ି ଜଳବାୟୁ ସଙ୍କେ ପାଇ ଁ ବର୍ତ୍୍ମାେ
ପଦ୍ଯକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରି ବା ୋହି ଁ ଯତଯବ ଆଯମ ଏମିତି ପରି ସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରି ବା ୋହା ତୁ ଳୋଯର ଏହି ଯକାଭି ଡର ଭୟାବହତା କିଛି
େୁ ଯହ ଁ l ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍କ
୍ ୁ କାମଯର େଗାଇବାକୁ, ଆମର କଥା ଶୁଣବ
ି ାକୁ, ଏବଂ େଗାତାର ଭାବଯର ଆଯମ ଯେପରି ବିଶ୍ୱକୁ ଖାଦ୍ୟ
ଯଦ୍ଇପାରି ବୁ ଏହା େିଶ୍ଚିତ କରି ବାକୁ ଆଯମ ବିଶ୍ୱର ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ୍େକାରୀମାେଙ୍କର ପ୍ରତିେିଧ ି ଭାବଯର ଆପଣମାେଙ୍କୁ େିଯବଦ୍େ କରୁଛୁ

