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ମିଳତି ଜାତସିଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରଷିଦରର ଭାରତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରର ପ୍ରୟାସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରବିା ପାଇ ଁରବୈରଦଶକି 
ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନୁ୍ୟୟକକ ଗସ୍ତ (16-19 ଅଗଷ୍ଟ 2021) 

ଅଗଷ୍ଟ 15, 2021 

ମିଳତି ଜାତସିଂଘ ସରୁକ୍ଷା ପରଷିଦ (ୟୁଏନ୍ଏସସ)ି ରର ଭାରତର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ସମୟରର ରବୈରଦଶକି ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକଟର ଏସ ଜୟଶଙ୍କର 
ନୁ୍ୟୟକକ ଗସ୍ତ କରରିବ ଏବଂ 18 ଓ 19 ଅଗଷ୍ଟରର ଦୁଇଟ ିଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯକୟକ୍ରମରର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରରିବ। 18 ଅଗଷ୍ଟ 2021 ରର ପ୍ରଥମ 
କାର୍ଯକୟକ୍ରମରର 'ସରୁକ୍ଷାକାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା: ପ୍ରରୁ୍ଯକି୍ତବଦିୟା ଏବଂ ଶାନ୍ତ ିରକ୍ଷା' ଉପରର ର ାଲା ବତିକକ ରେବ ଏବଂ 19 ଅଗଷ୍ଟ 2021 ରର 
ଦ୍ୱତିୀୟ କାର୍ଯକୟକ୍ରମରର 'ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ କାର୍ଯକୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ସୃଷି୍ଟ ରୋଇଥିବା ଆନ୍ତଜକାତୀୟ ଶାନ୍ତ ିଏବଂ ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରତ ିବପିଦ' ଉପରର ଏକ 

ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବ୍ରଫିିଙ୍ଗ ଅଧିରବଶନ୍ ଅନୁ୍ଷ୍ଠିତ ରେବ। ୟୁଏନ୍ଏସସ ିକାର୍ଯକୟକାଳ ସମୟରର ଭାରତ ଏେ ିଦୁଇଟ ିବଷିୟକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ରଦଉଛ।ି 

2. ଶାନ୍ତ ିରକ୍ଷା ଉପରର ର ାଲା ବତିକକ 'ସୁରକ୍ଷାକାରୀଙ୍କ ସରୁକ୍ଷା' ବଷିୟବସୁ୍ତ ଉପରର ଅନୁ୍ଷ୍ଠିତ ରେବ ର୍ଯାୋ ଶାନ୍ତ ିରକ୍ଷାକାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ତଥା 
ନ୍ରିାପତ୍ତାକୁ ବୃଦ୍ଧ ିକରବିା ପାଇଁ ଆଧୁନ୍କି ରବୈଷୟିକ ଉପକରଣ ବୟବୋର ଏବଂ ଶାନ୍ତ ିରକ୍ଷା ମିଶନ୍କୁ ରସମାନ୍ଙ୍କ ଆରଦଶକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ 
ଏବଂ ଦକ୍ଷତାର ସେ କାର୍ଯକୟକାରୀ କରବିାରର ସାୋର୍ଯୟ କରବି। ଏେ ିପରରିପ୍ରକ୍ଷୀରର, ଭାରତ ମିଳତି ଜାତସିଂଘର ସେରର୍ଯାଗରର ୟୁନ୍ାଇଟ   
ଆୱାର୍ ପଲାଟଫମକ ଆରମ୍ଭ କରବି ର୍ଯାୋ ଏକ ସ୍ଥିତଗିତ ସରେତନ୍ତା ସଫଟରୱୟାର୍ ରପ୍ରାଗ୍ରାମ ର୍ଯାୋ ଏକ ଶାନ୍ତ ିରକ୍ଷା ପରେିାଳନ୍ା ରକନ୍ଦ୍ରକୁ ଏକ 
ବବିାଦୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଭୂମଗିତ ସି୍ଥତକୁି ବାସ୍ତବକି ସମୟ ଭିତ୍ତରିର କଳ୍ପନ୍ା ଏବଂ ବରିେଷଣ କରବିାକୁ ସାୋର୍ଯୟ କରଥିାଏ। ଅସୀମିତ ବପିଦ େହି୍ନଟ 

ଉପରର ଆଧୁନ୍କି ନ୍ୀରକି୍ଷଣ ପ୍ରରୁ୍ଯକି୍ତବଦିୟାର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଦଶକନ୍ କରବିାକୁ ଏେ ିପ୍ରକଳ୍ପ ଲକ୍ଷୟ ରିଛଛ।ି ମିଳତି ଜାତସିଂଘର ଶାନ୍ତ ିରକ୍ଷାକାରୀଙ୍କ 
ପାଇଁ କୟାମ୍ପ ସରୁକ୍ଷା, ସାମଗି୍ରକ ସୁରକ୍ଷା ପରସିି୍ଥତ ିଏବଂ ପରସିି୍ଥତଗିତ ସରେତନ୍ତାର ଗଣୁବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧ ିକରବିା ଏୋର ଉରେଶୟ। ମିଳତି 
ଜାତସିଂଘ ସେତି ଭାଗିଦାରୀରର ଭାରତ ୋରରାଟ ିମିଳତି ଜାତସିଂଘ ଶାନ୍ତ ିରକ୍ଷା ମିଶନ୍ରର ୟୁନ୍ାଇଟ ଆୱାର୍ ପଲାଟଫମକ ଆରମ୍ଭ କରଛି:ି 
ଏମୟୁଏନ୍ଆଇଏସଏମଏ (ମାଳ)ି, ୟୁଏନ୍ଏମଆଇଏସଏସ (ଦକି୍ଷଣ ସଦୁାନ୍), ୟୁଏନ୍ଏଫଆଇସଓିୱାଇପି (ସାଇପ୍ରସ୍) ଏବଂ 

ଏଏମଆଇଏସଓଏମ (ରସାମାଲିଆ)। 

3. ଏେ ିଗସ୍ତ ସମୟରର 'ଶାନ୍ତ ିରକ୍ଷାରର ପ୍ରରୁ୍ଯକି୍ତବଦିୟା ପାଇଁ ସେଭାଗିତା' ପଦରକ୍ଷପକୁ ସମଥକନ୍ କର ିଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ମଳିତି 
ଜାତସିଂଘ ମଧ୍ୟରର ଏକ ଏମଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷରତି ରେବ ରବାଲି ଆଶା କରାର୍ଯାଉଛ।ି ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ମିଳତି ଜାତସିଂଘର ଶାନ୍ତ ିରକ୍ଷା ପାଇଁ ରକନ୍ଦ୍ର 
(ସୟୁିଏନ୍ପିରକ) ଏବଂ ମଳିତି ଜାତସିଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏରେରବ (ଉଗାଣ୍ଡା) ସ୍ଥତି ଶାନ୍ତ ିରକ୍ଷା ପରେିାଳନ୍ା ପାଇଁ ମଳିତି ଜାତସିଂଘ 
ସ4ିଆଇଏସଆର ଏକାରଡମୀ (ଆରଦଶ, ନ୍ୟିନ୍ତ୍ରଣ, ରର୍ଯାଗାରର୍ଯାଗ, କମୁ୍ପୟଟର, ଗୁଇନ୍ଦା ସେୂନ୍ା, ନ୍ରିୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ରସୈନ୍ୟ ରକ୍ଷତ୍ର ସରବକକ୍ଷଣ) 

ଏେ ିଏମଓୟୁକୁ କାର୍ଯକୟକାରୀ କରରିବ। 

 



4. 19 ଅଗଷ୍ଟରର "ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯକୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତଜକାତୀୟ ଶାନ୍ତ ିଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତ ିସୃଷ୍ଟି ରୋଇଥିବା ବପିଦ” ଏରଜଣ୍ଡା ଅନ୍ତଗକତ 
ଆଇଏସଆଇଏଲ/ଡା'ଏସ ଦ୍ୱାରା ସଷୃ୍ଟି ରୋଇଥିବା ବପିଦ ଉପରର ମଳିତି ଜାତସିଂଘର ମୋସେବିଙ୍କ ଛଅ ମାସକିଆି ରରିପାଟକ ଉପରର 

ରବୈରଦଶକି ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ବ୍ରଫିିଙ୍ଗ ଅଧିରବଶନ୍ରର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରରିବ। 

5. ଏେ ିଗସ୍ତ ସମୟରର ରବୈରଦଶକି ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ୟୁଏନ୍ଏସସ ିଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯକୟକ୍ରମ ଅବସରରର ଅନ୍ୟ ସଦସୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର 
ରବୈରଦଶକି ମନ୍ତ୍ରୀମାନ୍ଙ୍କ ସେ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ରବୈଠକ କରରିବ। 

ନୂ୍ଆଦଲି୍ଲୀ 

ଅଗଷ୍ଟ 15, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 


