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UNSC ନିର୍ବାଚିତ ସିଟ୍ ପାଇ ଁଅଭିଯାନର ଏକ ଅଂଶ ଭାର୍ରର ଭାରତର ଅଗ୍ରାଧକିାରକୁ ଉରେଖ 

କରୁଥରି୍ା ପସିୁ୍ତକାର ଉର୍ ମାଚନ 
ଜନ୍ୁ 05, 2020 

 

ଜନ୍ୁ 17, 2020 ପାଇ ଁରେର୍ାକୁ ଥରି୍ା ନିର୍ବାଚନରର ସଂଯକୁ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସରୁକ୍ଷା ପରିଷଦରର ନିର୍ବାଚିତ ଆସନ ପାଇର୍ା ପାଇ ଁଆଗାମୀ 

ଅଭିଯାନକୁ ସରୁକି୍ଷତ କରିର୍ାର ଆଗାମୀ ଅଭିଯାନ ପାଇ ଁଭାରତର ପ୍ରାଥମିକତା ର୍ର୍ଣ୍ବନା କରି ରର୍ୈରଦଶକି ର୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡ଼ ଏସ 

ଜୟଶଙ୍କର ଆଜି ଏକ ରରାଚର ଆରମ୍ଭ କରିଛନି୍ତ। 

 

ଏସିଆ-ପୟାସିଫିକ୍ ଗପୃର ରଗାଟିଏ ଅନୁରମାଦିତ ପ୍ରାଥବୀ ଭାର୍ରର ଭାରତର ପ୍ରାଥବୀତା ସଫଳ ରେର୍ାର ସମ୍ଭାର୍ନା ଅଧକି ଅରଟ। 

ଏେ ି ପରିରପ୍ରକ୍ଷୀରର, ସଂଯକୁ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସରୁକ୍ଷା ପରିଷଦରର ଏୋ ଭାରତର ଅଷ୍ଟ୍ମ କାଯବୟକାଳ ରେର୍; ଏେ ି ଦୁଇ ର୍ଷବର 

କାଯବୟକାଳ ଜାନୁଆରୀ 2021 ରର ଆରମ୍ଭ ରେର୍। 

ଇଏଏମ ୍ ନିଜର ର୍କ୍ତର୍ୟରର ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶାନି୍ତ ଏର୍ଂ ନିରାପତ୍ତା ପାଇ ଁ ଉଭୟ ନୂତନ ତଥା ଜାରି ରେଥିରି୍ା ପାରମ୍ପାରିକ 

ଚୟାରେଞ୍ଜକୁ ରନଇ ସରୁକ୍ଷା ପରିଷଦ ସମମ୍ଖୁୀନ ରେର୍ାକୁ ଥରି୍ା ଅନ୍ତସ୍ତବୃୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉରେଖ କରିଛନି୍ତ। 

 

ଚାେିଥରି୍ା COVID-19 ମୋମାରୀ ଆେୁରି ଜଟିଳ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଥବରନୈତିକ ଏର୍ଂ ରାଜରନୈତିକ ପରିରର୍ଶରର ଅଧକି ଅର୍ଦାନ 

ରଦଇଛି, ରଯଉଥଁରିର ସ୍ଥାନୀୟ, ଆଞ୍ଚଳିକ ତଥା ରି୍ଶ୍ଵସ୍ତରୀୟ ଚୟାରେଞ୍ଜର ମକୁାରି୍ୋ ପାଇ ଁ ରାଜୟଗଡୁିକର କ୍ଷମତାକୁ ସୀମିତ 

କରିର୍ା ସାମିେ ଅରଟ। 

 

ଡ଼ ଜୟଶଙ୍କର ଭାରତର ଦୀର୍ବ ଦିନର ଭୂମିକାକୁ ମଧ୍ୟମତାର ସ୍ୱର, ସମ୍ବାଦର ଓକିୋତି ତଥା ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆଇନର ପ୍ରସ୍ତାର୍କ 

ଭାର୍ରର ଗରୁୁତ୍ୱାରରାପ କରିଥରିେ। ରସ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇ ଁ ଭାରତର ନୀତିଗତ ଦୃଷି୍ଟ୍ରକାଣକୁ ସି୍ଥର କରିଛନି୍ତ, 

ରଯରତରର୍ରଳ ଭାରତ ପରିଷଦରର ଦୁଇ ର୍ଷବର କାଯବୟକାଳ ପାଇ ଁଚୟନ କରାଯିର୍, ଯାୋ ଦ୍ଵାରା ଭାରତର ରର୍ୈରଦଶକି ନୀତି 

ର ସ୍ଥାପନା ସଂଯକୁ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସରୁକ୍ଷା ପରିଷଦରର ତାେିକାକୁ ଆଣରି୍। 

 

ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏକ ରରାଚର ରୂରପ ଜାରି କରାଯାଇଥରି୍ା ପ୍ରାଥମିକତା ପତ୍ର ନିମ୍ ନନୁସାରର ଭାରତ ପାଇ ଁମଖୁୟ ପ୍ରାଥମିକତା ସି୍ଥର 

କୋ, ଯଥା: 

I. ପ୍ରଗତି ପାଇ ଁନୂତନ ସରୁଯାଗ  

ii. ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆତଙ୍କର୍ାଦ ଉପରର ଏକ ପ୍ରଭାର୍ଶାଳୀ ପ୍ରତିକ୍ରୟିା 

iii. ର୍େୁପକ୍ଷୀୟ ର୍ୟର୍ସ୍ଥାରର ସଧୁାର 



iv. ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶାନି୍ତ ଏର୍ଂ ସରୁକ୍ଷା ପାଇ ଁଏକ ର୍ୟାପକ ଦୃଷି୍ଟ୍ରକାଣ 

v. ସମାଧାନର ଚାଳକ ଭାର୍ରର ମାନର୍ ସ୍ପଶବ ସେତି ରଟର୍ନାରୋଜିକୁ ରପ୍ରାତ୍ସାେତି କରିର୍ା  

ଭାରତର ଦୃଷି୍ଟ୍ରକାଣକୁ “ଫାଇଭ୍ ଏସ” ଦ୍ଵାରା ନିରଦବଶତି କରାଯିର୍, ରଯପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିର୍ଦ୍ବାରିତ କରାଯାଇଛି :  

     • ସମ୍ମାନ (ସମ୍ମାନ), 

     • ସମର୍ାଦ (ର୍ାତ୍ତବା), 

     • ସେରଯାଗ (ସେରଯାଗ), ଏର୍ଂ 

     • ସର୍ବଭାରତୀୟ ପରିସି୍ଥତି ଗଡ଼ୁିକର ନିମବାଣ ଶାନି୍ତ (ଶାନି୍ତ)  

     • ସମରିୃ୍ଦ୍ (ସମରୃ୍ଦ୍ତା) 

 

ସଂଯକୁ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସରୁକ୍ଷା ପରିଷଦରର ଏେ ିକାଯବୟକାଳ ମଧ୍ୟରର ଭାରତର ସାମଗି୍ରକ ଉରଦଶୟ N.O.R.M.S ର ସଫଳତା ରେର୍: 

ଏକ ସଧୁାରିତ ର୍େୁପକ୍ଷୀୟ ର୍ୟର୍ସ୍ଥା ପାଇ ଁଏକ ନୂତନ ମାଗବ। 

 

ନୂଆ ଦିେୀ; ଜନ୍ୁ 05, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


