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ମିଳତ
ି ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦରର ଭାରତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରର ପ୍ରୟାସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବା ପାଇଁ ରବୈରଦଶିକ
ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନ୍ୁ ୟୟକକ ଗସ୍ତ (16-19 ଅଗଷ୍ଟ 2021)
ଅଗଷ୍ଟ 15, 2021
ମିଳତ
ି ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ (ୟୁ ଏନ୍ଏସସି) ରର ଭାରତର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ସମୟରର ରବୈରଦଶିକ ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକଟର ଏସ ଜୟଶଙ୍କର
ନ୍ୁ ୟୟକକ ଗସ୍ତ କରିରବ ଏବଂ 18 ଓ 19 ଅଗଷ୍ଟରର ଦୁ ଇଟି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯକୟକ୍ରମରର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିରବ। 18 ଅଗଷ୍ଟ 2021 ରର ପ୍ରଥମ
କାର୍ଯକୟକ୍ରମରର 'ସୁରକ୍ଷାକାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା: ପ୍ରର୍ଯୁକ୍ତିବଦ
ି ୟା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା' ଉପରର ର ାଲା ବିତକକ ରେବ ଏବଂ 19 ଅଗଷ୍ଟ 2021 ରର
ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯକୟକ୍ରମରର 'ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ କାର୍ଯକୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ରୋଇଥିବା ଆନ୍ତଜକାତୀୟ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିପଦ' ଉପରର ଏକ
ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବ୍ରିଫିଙ୍ଗ ଅଧିରବଶନ୍ ଅନ୍ୁ ଷ୍ଠିତ ରେବ। ୟୁ ଏନ୍ଏସସି କାର୍ଯକୟକାଳ ସମୟରର ଭାରତ ଏେି ଦୁ ଇଟି ବିଷୟକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ରଦଉଛି।
2. ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା ଉପରର ର ାଲା ବିତକକ 'ସୁରକ୍ଷାକାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା' ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରର ଅନ୍ୁ ଷ୍ଠିତ ରେବ ର୍ଯାୋ ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷାକାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ତଥା
ନ୍ିରାପତ୍ତାକୁ ବୃ ଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆଧୁନ୍କ
ି ରବୈଷୟିକ ଉପକରଣ ବୟବୋର ଏବଂ ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା ମିଶନ୍କୁ ରସମାନ୍ଙ୍କ ଆରଦଶକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ
ଏବଂ ଦକ୍ଷତାର ସେ କାର୍ଯକୟକାରୀ କରିବାରର ସାୋର୍ଯୟ କରିବ। ଏେି ପରିରପ୍ରକ୍ଷୀରର, ଭାରତ ମିଳତ
ି ଜାତିସଂଘର ସେରର୍ଯାଗରର ୟୁ ନ୍ାଇଟ
ଆୱାର୍ ପଲାଟଫମକ ଆରମ୍ଭ କରିବ ର୍ଯାୋ ଏକ ସ୍ଥିତଗ
ି ତ ସରେତନ୍ତା ସଫଟରୱୟାର୍ ରପ୍ରାଗ୍ରାମ ର୍ଯାୋ ଏକ ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା ପରିୋଳନ୍ା ରକନ୍ଦ୍ରକୁ ଏକ
ବିବାଦୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଭୂମିଗତ ସ୍ଥିତକ
ି ୁ ବାସ୍ତବିକ ସମୟ ଭିତ୍ତରି ର କଳ୍ପନ୍ା ଏବଂ ବିରେଷଣ କରିବାକୁ ସାୋର୍ଯୟ କରିଥାଏ। ଅସୀମିତ ବିପଦ େିହ୍ନଟ
ଉପରର ଆଧୁନ୍କ
ି ନ୍ୀରିକ୍ଷଣ ପ୍ରର୍ଯୁକ୍ତିବଦ
ି ୟାର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଦଶକନ୍ କରିବାକୁ ଏେି ପ୍ରକଳ୍ପ ଲକ୍ଷୟ ରିଛଛି। ମିଳତ
ି ଜାତିସଂଘର ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷାକାରୀଙ୍କ
ପାଇଁ କୟାମ୍ପ ସୁରକ୍ଷା, ସାମଗ୍ରି କ ସୁରକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତ ି ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତଗ
ି ତ ସରେତନ୍ତାର ଗୁଣବତ୍ତା ବୃ ଦ୍ଧି କରିବା ଏୋର ଉରେଶୟ। ମିଳତ
ି
ଜାତିସଂଘ ସେିତ ଭାଗିଦାରୀରର ଭାରତ ୋରରାଟି ମିଳତ
ି ଜାତିସଂଘ ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା ମିଶନ୍ରର ୟୁ ନ୍ାଇଟ ଆୱାର୍ ପଲାଟଫମକ ଆରମ୍ଭ କରିଛ:ି
ଏମୟୁ ଏନ୍ଆଇଏସଏମଏ (ମାଳି), ୟୁ ଏନ୍ଏମଆଇଏସଏସ (ଦକ୍ଷିଣ ସୁଦାନ୍), ୟୁ ଏନ୍ଏଫଆଇସିଓାୱ ଇପି (ସାଇପ୍ରସ୍) ଏବଂ
ଏଏମଆଇଏସଓଏମ (ରସାମାଲିଆ)।
3. ଏେି ଗସ୍ତ ସମୟରର 'ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷାରର ପ୍ରର୍ଯୁକ୍ତିବଦ
ି ୟା ପାଇଁ ସେଭାଗିତା' ପଦରକ୍ଷପକୁ ସମଥକନ୍ କରି ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ମିଳତ
ି
ଜାତିସଂଘ ମଧ୍ୟରର ଏକ ଏମଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ରେବ ରବାଲି ଆଶା କରାର୍ଯାଉଛି। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ମିଳତ
ି ଜାତିସଂଘର ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ରକନ୍ଦ୍ର
(ସିୟୁଏନ୍ପିରକ) ଏବଂ ମିଳତ
ି ଜାତିସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏରେରବ (ଉଗାଣ୍ଡା) ସ୍ଥିତ ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା ପରିୋଳନ୍ା ପାଇଁ ମିଳତ
ି ଜାତିସଂଘ
ସି4ଆଇଏସଆର ଏକାରଡମୀ (ଆରଦଶ, ନ୍ିୟନ୍ତ୍ରଣ, ରର୍ଯାଗାରର୍ଯାଗ, କମ୍ପୁୟଟର, ଗୁଇନ୍ଦା ସୂେନ୍ା, ନ୍ିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ରସୈନ୍ୟ ରକ୍ଷତ୍ର ସରବକକ୍ଷଣ)
ଏେି ଏମଓୟୁ କୁ କାର୍ଯକୟକାରୀ କରିରବ।

4. 19 ଅଗଷ୍ଟରର "ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯକୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତଜକାତୀୟ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ସୃଷ୍ଟି ରୋଇଥିବା ବିପଦ” ଏରଜଣ୍ଡା ଅନ୍ତଗକତ
ଆଇଏସଆଇଏଲ/ଡା'ଏସ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ରୋଇଥିବା ବିପଦ ଉପରର ମିଳତ
ି ଜାତିସଂଘର ମୋସେିବଙ୍କ ଛଅ ମାସିକଆ
ି ରିରପାଟକ ଉପରର
ରବୈରଦଶିକ ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ବ୍ରିଫିଙ୍ଗ ଅଧିରବଶନ୍ରର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିରବ।
5. ଏେି ଗସ୍ତ ସମୟରର ରବୈରଦଶିକ ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ୟୁ ଏନ୍ଏସସି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯକୟକ୍ରମ ଅବସରରର ଅନ୍ୟ ସଦସୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର
ରବୈରଦଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନ୍ଙ୍କ ସେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ରବୈଠକ କରିରବ।
ନ୍ୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ
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.

