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26 ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 ରେ ର ୈବିକ ଏବଂ ବିଷାକ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସନ୍ଧି (BWC) ଲାଗୁ ରେବାେ 45 ତମ ବାଷିକୀ ପାଳନ
ଅବସେରେ, ଭାେତ ଏୋେ ଉର୍ଚ୍ ମେତ୍ତ୍ଵକୁ ରଦାେୋଇଛି ରେ ଏୋ ସବଚଦା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ଵ ନିତ ଏବଂ ରଭଦଭାବେୀନ
ନିେସ୍ତ୍ରୀକେଣ ସରେଳନ ଅରେ, ୋୋକି ସାମୁେିକ ଧ୍ଵଂସକାେୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଚ ବଗଚକୁ ନିରଷଧ କେି ଥାଏ। ଆରମ
ସମସ୍ତ ରଦଶ ଦ୍ଵାୋ ଏୋେ ସାବଚରଭୌମି କତା ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଚ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାେଚୟକାେି ତାକୁ ଏକ ଉର୍ଚ୍ ପ୍ରାଥମି କତା
ରଦଇଥାଉ ରେଉମାରନ
ଁ
ଏୋେ ପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି।
ଆରମ 2021 ରେ ସନ୍ଧିେ 9 ମ ସମୀକ୍ଷା ସରେଳନ ଆଡ଼କୁ େି ବା ସେିତ ଆରମ ସନ୍ଧିେ ସଂସ୍ଥାଗତ ଦୃ ଢତା ପାଇ ଁ ନି େ
ଆହ୍ାଵ ନକୁ ରଦାେୋଇବୁ , ପକ୍ଷରେ ଥ ିବା ରଦଶ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାୋ ସନ୍ଧିେ କାେଚୟକାେି ତାକୁ ଦୃ ଢ କେି ବା ପାଇ,ଁ ପୂର୍ଣ୍ଚ
ଅନୁ ପାଳନକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କେି ବା ପାଇ ଁ ଏବଂ ଏୋ ସେିତ ଅପାଳନକୁ ଅେକାଇବା ପାଇ ଁ ଏକ ବୟାପକ ଏବଂ ଆଇନଗତ
ଭାବରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରପ୍ରାରୋକଲ୍ ଉପରେ ବୁ ଝାମଣା ମଧ୍ୟ ସାମି ଲ ରେଉ, ୋୋକି ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ,
ସବଚଭାେତୀୟ ତଥା ରଭଦଭାବେୀନ ୋଞ୍ଚ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରଦାନ କେି ବ।
ଭାେତ ଦୃ ଢ ଭାବରେ ବିଶ୍ଵାସ କରେ ରେ BWC କୁ ଏେି ସେିଳନୀେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତାେ ନୂ ଆ ତଥା ଉଦୀୟମାନ
ରବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ରବୈଷୟି କ ବିକାଶ ଦ୍ଵାୋ ସୃଷ୍ଟି ରୋଇଥ ିବା ଚ୍ୟାରଲଞ୍ଜଗୁଡିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ
ଉପାୟରେ ଉତ୍ତେ ରଦବା ଉଚ୍ିତ। ଭାେତ ସଂେୁକ୍ତ ୋଷ୍ଟରରେ ସାଧାେଣ ସଭାରେ "ଅନ୍ତୋଷ୍ଟରୀୟ ସୁେକ୍ଷା ଏବଂ
ନିେସ୍ତ୍ରୀକେଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ରବୈଷୟି କ ଜ୍ଞାନେ ଭୂମି କା" ଉପରେ ଏକ ବାଷିକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପସ୍ଥାପନ କେୁଛି ,
ୋୋକୁ ସବଚସେତି ସେିତ ନି େ କୋୋଇଛି।
Covid-19 ରୋଗ ଁୁ ମୋମାେୀେ ବିଶ୍ଵ ନିତ ଅଥଚ ବୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସାମା ିକ ପ୍ରଭାବ WHO େ ଆନୁ ଷ୍ାଠ ନିକ ଦୃ ଢତା
ସେିତ ଅନ୍ତୋଷ୍ଟରୀୟ ସେରୋଗେ ଆବଶୟକତାକୁ ସୂଚ୍ିତ କେି ଛି।
ଏୋ ସେିତ, ରସମାରନ ନି େ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷରେ ସନ୍ଧିେ ପୂର୍ଣ୍ଚ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାେଚୟକାେି ତା ଉରେଶୟରେ BWC
କୁ ୋଷ୍ଟରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେରୋଗକୁ ମ ବୁ ତ କେି ବାେ ଆବଶୟକତା ଉପରେ ଆରଲାକପାତ କେି ଛନ୍ତି। ଏକ
ଆେିକିଲ୍ VII ଡାୋରବସ୍ ପ୍ରତିଷ୍ାଠ କେି ବା ପାଇ ଁ ଭାେତ ସାଥୀ ୋଷ୍ଟରମାନଙ୍କ ସେିତ କାେଚୟ କେୁଛି ରେଉମାରନ
ଁ
ର ୈବ-ବିପଦ ଏବଂ ର ୈବ- େୁେୀକାଳୀନ ପେି ସ୍ଥିତିେ ମୁକାବିଲା କେି ବାରେ ଏକ ମେତ୍ତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଚ ଭୂମି କା ଗ୍ରେଣ
କେି ପାେି ରବ।

ଭାେତ ଭବିଷୟତରେ ସଂେୁକ୍ତ ୋଷ୍ଟର ମୋ ସଭାରେ ନି େ ବାଷିକ ପ୍ରସ୍ତାବ ମାଧ୍ୟମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ଵାୋ ର ୈବିକ
ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ୀବ ଗୁଡ଼ିକେ ସମ୍ଭାବୟ ବୟବୋେେୁ ରେବାକୁ ଥ ିବା ବିପଦକୁ ମଧ୍ୟ ଆରଲାକିତ କେି ଆସୁଛି ,
ୋୋେ ଶୀଷଚକ "ସାମୁେିକ ଧ୍ଵଂସକାେୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ୋସଲ କେି ବାେୁ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଅେକାଇବା ପାଇ ଁ
ପଦରକ୍ଷପ" ଅରେ, ୋୋକି ସାଧାେଣ ସେମତି ଅନୁ ୋୟୀ, 2002 ଠାେୁ ପ୍ରତିବଷଚ ଗ୍ରେଣ କୋୋଇଥ ିଲା।
ଭାେତ ଏେି ସୁରୋଗ ରନଇ BWC ସେିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ତ ୋ ୟେ ପକ୍ଷ ମାନଙ୍କୁ ଡରକଇବାକୁ ଆହ୍ାଵ ନ କେିଛି ରେ
ରସମାରନ ଏେି ସେିଳନୀେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଚ ତଥା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାେଚୟକାେି ତା ଏବଂ ଭାବନାେ ସେିତ ଏୋକେ ପୂର୍ଣ୍ଚ
ଅନୁ ପାଳନ କେି ବା ପାଇ ଁ ନି କୁ ପୁନଃ ସମପିତ କେନ୍ତୁ। ଭାେତ ଏେି ସେିଳନୀକୁ ଦୃ ଢ କେି ବା ଦିଗରେ ସାଥୀ
ୋଷ୍ଟରମାନଙ୍କ ସେ ମି ଳିତ ଭାବରେ କାେଚୟ କେି ବାକୁ ାେି େଖ ିବା ପାଇ ଁ ନି େ ନିେନ୍ତେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ
କେି ଛି।
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