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ജൈവിക വിഷാത്മക  ആയുധ ഉടമ്പടിയുടട(BWC) 45 മത് 

വാർഷികം  

മാർച്ച് 27, 2020 

 

ജൈവിക വിഷാത്മക ആയുധ ഉടമ്പടി (WBC)പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതിന്ടെ 45 മത് 

വാർഷികമായ 2020  മാർച്ച് 26 ന്, സർവ നാശത്തിനായുള്ള ആയുധങ്ങളുടട എല്ലാ 

വിഭാഗങ്ങളും നിര ാധിക്കുന്നതിനുള്ള,  ആദ്യ ആരഗാളതല്ത്തില്ുള്ള  വിരവചന ഹിത 

നി ായുധീക ണ ഉടമ്പടി എന്ന നില്യിൽ ഇതുമായി എരപാഴും ബന്ധടപട്ട് 
പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്ടെ ഉയർന്ന പ്രാധാനയം ഇന്ത്യ ആവർത്തിച്ചു. കൂടാടത എല്ലാ 

സംസ്ഥാന രാർട്ടികളില്ും   ഇതിന്ടെ ആരഗാളവൽക്ക ണത്തിനും രൂർണവും 

കാ യക്ഷമവുമായ സ്ഥാരനത്തിനും ഞങ്ങൾ ഉയർന്ന മുൻഗണന നൽകുന്നു. 

2021 ടല് ഉടമ്പടിയുടട 9 മത് അവരല്ാകന രയാഗത്തിരല്ടക്കത്തുരമ്പാൾ, ഇത് രൂർണമായി 
അനുസ ിക്കുന്നതും വിരധയതവക്കുെവ് നി ുത്സാഹടപടുത്തുന്നതും ഉെപു വ ുത്തി  
ടെയ്റ്റ് രാർട്ടികൾ മുഖാന്ത് ം ഉടമ്പടി നടപാക്കുന്നത് ശക്തിടപടുത്തുന്നതിന് 

കാ യക്ഷമവും, ആരഗാളവും വിരവചന  ഹിതവുമായ ഉെപു വ ുത്തൽ  ീതി പ്രദ്ാനം 

ടചയ്യുന്നതിനും സമപ്ഗവും നിയമബന്ധിതവുമായ രപ്രാരട്ടാരകാൾ ചർച്ച 

ടചയ്യുന്നതിനുമുൾപടട  ഞങ്ങൾ തുടർച്ചയായി ആഹവാനം ടചയ്യുന്നു.  

കൺടവഷനുമായി ബന്ധടപട്ട് ഉയർന്നു വ ുന്ന രുതിയ  ശാസ്തപ്തീയവും 

സാരേതികവുമായ ടവല്ലുവിളികരളാടട  

BWC കാ യക്ഷമമായി പ്രതിക ിക്കണടമന്ന് ഇന്ത്യ ശക്തമായി വിശവസിക്കുന്നു. 
"അന്ത്ാ ാപ്ര സു ക്ഷയുടടയും നി ായുധീക ണത്തിന്ടെയും രശ്ചാത്തല്ത്തിൽ 

ശാസ്തപ്തത്തിന്ടെയും സാരേതികയുടടയും ചുമതല്" എന്ന വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യ ഐകയ 

 ാപ്ര സഭയിൽ വാർഷിക പ്രരമയം സമർപിച്ചി ുന്നു ഇത് അഭിപ്രായ ഐകയതയിൽ 

സവീക ിക്കടപടുകയും ടചയ്റ്തി ുന്നു. 

 



രകാവിഡ് -19 രകർച്ച വയാധിയുടട ആരഗാള സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക പ്രതയാഘാതങ്ങൾ 

രല്ാകാര ാഗയസംഘടന ശക്തിടപടുത്തുന്നതുൾപടടയുള്ള അന്ത്ാ ാപ്ര 

സഹക ണത്തിന്ടെ ആവശയകതടയ അടിവ യിടുന്നതായി ുന്നു. 

ഇതിനു രുെടമ, ഉടമ്പടി അതിന്ടെ എല്ലാ വസ്തതുതകരളാടും കൂടി രൂർണമായും 

കാ യക്ഷമമായും നടപിൽ വ ുത്തുന്നതിന് BWC രയാട് എല്ലാ ടെയ്റ്റ് രാർട്ടികളും 

ശക്തമായി സഹക ിരക്കണ്ടതിന്ടെ ആവശയകതയും അവർ ഉയർത്തികാണിച്ചു. 

ജൈവഭീഷണികളും ജൈവികമായ അതയാഹിതങ്ങളും രന ിടുന്നതിൽ പ്രധാന ചുമതല് 

വഹിരച്ചക്കാവുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ VII ന്ടെ ഡാറാരബസ്ത തയാൊക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യ 

കൂടടയുള്ള ടെയ്റ്റ് രാർട്ടികളുമായി പ്രവർത്തിച്ചു വ ുകയാണ്. 

ഐകയ ാപ്ര സഭയിൽ അവത ിപിച്ച ഇതിന്ടെ വാർഷിക പ്രരമയത്തിൽ 

"സർവ്വനാശത്തിനായുള്ള  ആയുധങ്ങൾ  തീപ്വവാദ്ികൾ  രനടുന്നത്   തടയുന്നതിനുള്ള  

നടരടികൾ " എന്നതിൽ   ജൈവാണുക്കടള ആയുധങ്ങളായി തീപ്വവാദ്ികൾ ഭാവിയിൽ 

ഉരരയാഗിരച്ചക്കാവുന്നതിനുള്ള അരകടങ്ങൾ ചൂണ്ടികാണിക്കുകയായുണ്ടായി ഇടതു 
2002 ൽ ഭൂ ിരക്ഷാഭിപ്രായത്തിൽ  സവീക ിക്കാെുകയും  ടചയ്റ്തു.  

ഉടമ്പടിയുടട രൂർണമായ അർത്ഥത്തില്ും  ആരവശത്തില്ും  തടന്ന വിരധയതവരത്താടട 

കാ യക്ഷമമായി  നടപില്ാക്കാൻ  സവയം പ്രതിബദ്ധത സവീക ിക്കണടമന്ന് BWC യിടല് 

ടെയ്റ്റ് രാർട്ടികരളാട് ആഹവാനം ടചയ്യാൻ ഇന്ത്യ അവസ ം ഉരരയാഗടപടുത്തി. 
കൂടാടത എല്ലാ വശങ്ങളില്ും ഉടമ്പടി ശക്തിടപടുത്തുന്നതിന് രോളിത്ത ടെയ്റ്റ് 
രാർട്ടികളുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിബദ്ധത ഇന്ത്യ ഉെപു നൽകുകയും 

ടചയ്റ്തു.  

 

നയൂ  ഡൽഹി  

26 മാർച്ച്, 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. 

 

 



 


