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ଜ4ି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମିଳତି ପ୍ରେସ ବବୃିତ୍ତ ି

ପ୍ରସପ୍ରଟେମବର 22, 2021 

1. ଜ4ି ରାଷ୍ଟ୍ର ସମହୂର ପ୍ରବୈପ୍ରେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଥା ବ୍ରାଜଲିର ପ୍ରବୈପ୍ରେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟବର ଶ୍ରୀ କାପ୍ରଲଲାସ ଆଲବପ୍ର୍ଲା ଫ୍ରାପ୍ରଙ୍କା ଫ୍ରାଙ୍କା, ଜମଲାନୀର 
ପ୍ରବୈପ୍ରେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟବର ଶ୍ରୀ ପ୍ରହପ୍ରକା ମାସ୍, ଭାରତର ପ୍ରବୈପ୍ରେଶକି ବୟାଟାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟବର ଡକେର ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ଜୟଶଙ୍କର ଏବଂ 
ଜାଟାନର ପ୍ରବୈପ୍ରେଶକି ବୟାଟାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରମାପ୍ର୍ଗି ପ୍ରତାସମିିସୁ 22 ପ୍ରସପ୍ରଟେମବର 2021 ପ୍ରର ନୁୟୟକଲପ୍ରର ମଳିତି ଜାତସିଂଘର ସାଧାରଣ୍ 
ଟରଷିେର 76ତମ ଅଧିପ୍ରବଶନ ସମୟପ୍ରର ସାକ୍ଷାତ କରଛିନ୍ତ।ି ବକିାଶଶୀଳ ପ୍ରେଶ ତଥା େମଖୁ ପ୍ରଯାଗୋନକାରୀଙ୍କ ସପ୍ରମତ ସାମ୍ପ୍ରତକି ବଶି୍ୱର 
ବାସ୍ତବତାକୁ େତଫିଳତି କର ିସରୁକ୍ଷା ଟରଷିେକୁ ଅଧିକ ଯୁକି୍ତଯୁକ୍ତ, େଭାବୀ ଏବଂ େତନିଧିିତ୍ୱମୂଳକ କରବିା ଟାଇଁ ଏଥିପ୍ରର ସଂସ୍କାର ଆଣ୍ବିା 
ଟାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାପ୍ରନ ଗରୁୁତ୍ୱାପ୍ରରାଟ କରଥିିପ୍ରଲ। 

2. ମିଳତି ଜାତସିଂଘ ସାଧାରଣ୍ ଟରଷିେର 75ତମ ଅଧିପ୍ରବଶନର କାଯଲୟ ସମୀକ୍ଷା କର ିଜ4ି ମନ୍ତ୍ରୀମାପ୍ରନ ସ୍ୱାଗତ କରଥିିପ୍ରଲ ପ୍ରଯ ମଳିତି 
ଜାତସିଂଘର 75ତମ ବାଷକିୀ (A/RES/75/1) ଟାଳନ ପ୍ରଘାଷଣ୍ା ଅନୁଯାୟୀ "ସୁରକ୍ଷା ଟରଷିେର ସଂସ୍କାର ଉଟପ୍ରର ଆପ୍ରଲାଚନାପ୍ରର 
ନୂତନ ଜୀବନ ସୃଷି୍ଟ କରବିା ଟାଇଁ” ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ତଥା ସରକାର ମୁଖୟଙ୍କ େତବିଦ୍ଧତାକୁ ଜାତସିଂଘ ସାଧାରଣ୍ ଟରଷିେର ନଷି୍ପତ୍ତ ି75/569 

େତଫିଳତି କରଛି।ି ଏହ ିଟରପି୍ରେକ୍ଷୀପ୍ରର ମନ୍ତ୍ରୀମାପ୍ରନ ମଳିତି ଜାତସିଂଘର ମହାସଚବିଙ୍କ ଆବଶୟକ ସହାୟତା େୋନ ଟାଇଁ ଆଗ୍ରହକୁ ମଧ୍ୟ 

ସ୍ୱାଗତ କରଥିିପ୍ରଲ ଯାହା ପ୍ରସ ତାଙ୍କ 10 ପ୍ରସପ୍ରଟେମବର 2021 ର "ଆମର ସାଧାରଣ୍ ଏପ୍ରଜଣ୍ଡା" ରପି୍ରଟା୍ଲପ୍ରର ମଧ୍ୟ େକାଶ କରଛିନ୍ତ।ି ଆନ୍ତ-
ସରକାରୀ ବୁଝାମଣ୍ା (ଆଇଜଏିନ) ର ସହ-ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା େସୁ୍ତତ ଏଲିପ୍ରମଣ୍ଟସ୍ ପ୍ରଟଟର ସେସୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡକିର ମତ ଏବଂ 

େସ୍ତାବଗୁିକୁି କଛି ିଅଂଶପ୍ରର ପ୍ରନଇ େସୁ୍ତତ ପ୍ରହାଇଛ ିଯାହାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାପ୍ରନ ସ୍ୱାଗତ କରଥିିପ୍ରଲ। 

3. ସାଧାରଣ୍ ଅଧିପ୍ରବଶନପ୍ରର ଏହାକୁ ଗୃହୀତ କରବିା ଲକ୍ଷୟପ୍ରର ପ୍ରଗା୍ଏି ଡକୁୟପ୍ରମଣ୍ଟ ଆଧାରପ୍ରର ଆଇଜଏିନପ୍ରର ବଳିମବ ନକର ିଟାଠ୍ୟ 

ଭିତ୍ତକି ବୁଝାମଣ୍ା ଆରମ୍ଭ କରବିାକୁ କାଯଲୟ କରବିା ନମିପ୍ରନ୍ତ ଜ4ି ମନ୍ତ୍ରୀମାପ୍ରନ ପ୍ରସମାନଙ୍କର େୃଢ ସଂକଳ୍ପ ବୟକ୍ତ କରଥିିପ୍ରଲ। ଏଥିଟାଇଁ 
ମନ୍ତ୍ରୀମାପ୍ରନ ମିଳତି ଜାତସିଂଘପ୍ରର 76ତମ ସାଧାରଣ୍ ଅଧିପ୍ରବଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଆଇଜଏିନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଉେୟମକୁ ସମଥଲନ କରବିାକୁ ଏବଂ 

ଏକ ଡ୍ରାଫେ ସଂକଳ୍ପ ନମିପ୍ରନ୍ତ ଏକୀଭୂତ ଟାଠ୍ୟର ବକିାଶ ଟାଇଁ ଉଟାୟ ଚହି୍ନ୍ କରବିାକୁ ପ୍ରସମାନଙ୍କ େତନିଧିି େଳକୁ ନପି୍ରଦଲଶ ପ୍ରେଇଥିପ୍ରଲ। 
ଏକ ନଦିଷି୍ଟ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟପ୍ରର ପ୍ରଠ୍ାସ୍ ଫଳାଫଳ ଟାଇବା ଟାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାପ୍ରନ ସଂସ୍କାର ବଚିାରଧାରା ଥିବା ଅନୟ ପ୍ରେଶ ତଥା ପ୍ରଗାଷ୍ଠୀ 
ସପ୍ରମତ ସମସ୍ତ ଆଗ୍ରହୀ ସେସୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସହ କଥାବାତ୍ତଲାକୁ ତୀବ୍ରତର କରବିାକୁ ନଷି୍ପତ୍ତ ିପ୍ରନଇଥିପ୍ରଲ। 

4. ଜ4ି ମନ୍ତ୍ରୀମାପ୍ରନ ପ୍ରୋହରାଇଛନ୍ତ ିପ୍ରଯ ଉଭୟ ବଗଲ ଯଥା ସ୍ଥାୟୀ ଓ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆସନର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ୍ ମାଧ୍ୟମପ୍ରର ସରୁକ୍ଷା ଟରଷିେପ୍ରର ସଂସ୍କାର 
ଆଣ୍ିବା ଅଟରହିାଯଲୟ ଯାହା ସୁରକ୍ଷା ଟରଷିେକୁ ଆନ୍ତଜଲାତକି ଶାନ୍ତରିକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଟାଇଁ ଜ୍ଳି ତଥା ନୂତନ ଆହବାନର ମୁକାବଲିା କରବିା 

ସହତି ଏହାର କତ୍ତଲବୟକୁ ଅଧିକ େଭାବୀ ଢଙ୍ଗପ୍ରର କାଯଲୟକାରୀ କରବିାକୁ ସକ୍ଷମ କରବି। ଏହ ିଟରପି୍ରେକ୍ଷୀପ୍ରର ଏଜୁଲୱିନ ିସହମତ ିଏବଂ 

ସରିପ୍ର୍ ପ୍ରଘାଷଣ୍ାନାମାପ୍ରର େଶଲାଯାଇଥିବା କମନ୍ ଆଫି୍ରକୀୟ ପ୍ରଟାଜସିନ୍ (ସଏିଟି) କୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାପ୍ରନ େୃଢ ସମଥଲନ ଜଣ୍ାଇଥିପ୍ରଲ। 

 



5. ଜ4ି ମନ୍ତ୍ରୀମାପ୍ରନ ସଂସ୍କାରତି ସରୁକ୍ଷା ଟରଷିେପ୍ରର ଆକାଂକ୍ଷୀ ନୂତନ ସ୍ଥାୟୀ ସେସୟ ଭାବପ୍ରର ଟରସ୍ପରର ୋଥଲୀତ୍ୱ ଟାଇଁ ପ୍ରସମାନଙ୍କର 

ସମଥଲନକୁ ପ୍ରୋହରାଇଥିପ୍ରଲ। 

ନୁୟୟକଲ 

ପ୍ରସପ୍ରଟେମବର 22, 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. 

 

 

 



 


