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ଜି4 ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମିଳତ
ି ପ୍ରେସ ବିବୃତ୍ତି
ପ୍ରସପ୍ରଟେମର
ବ 22, 2021
1. ଜି4 ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହର ପ୍ରବୈପ୍ରେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଥା ବ୍ରାଜିଲର ପ୍ରବୈପ୍ରେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟବର ଶ୍ରୀ କାପ୍ରଲଲାସ ଆଲବପ୍ର୍ଲା ଫ୍ରାପ୍ରଙ୍କା ଫ୍ରାଙ୍କା, ଜମଲାନୀର
ପ୍ରବୈପ୍ରେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟବର ଶ୍ରୀ ପ୍ରହପ୍ରକା ମାସ୍, ଭାରତର ପ୍ରବୈପ୍ରେଶିକ ବୟାଟାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟବର ଡକେର ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ଜୟଶଙ୍କର ଏବଂ
ଜାଟାନର ପ୍ରବୈପ୍ରେଶିକ ବୟାଟାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରମାପ୍ର୍ଗି ପ୍ରତାସିମିସୁ 22 ପ୍ରସପ୍ରଟେମର
ବ 2021 ପ୍ରର ନୁ ୟୟକଲପ୍ରର ମିଳତ
ି ଜାତିସଂଘର ସାଧାରଣ୍
ଟରିଷେର 76ତମ ଅଧିପ୍ରବଶନ ସମୟପ୍ରର ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ବିକାଶଶୀଳ ପ୍ରେଶ ତଥା େମୁଖ ପ୍ରଯାଗୋନକାରୀଙ୍କ ସପ୍ରମତ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବିଶ୍ୱର
ବାସ୍ତବତାକୁ େତିଫଳିତ କରି ସୁରକ୍ଷା ଟରିଷେକୁ ଅଧିକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, େଭାବୀ ଏବଂ େତିନଧି
ି ତ୍ୱମୂଳକ କରିବା ଟାଇଁ ଏଥିପ୍ରର ସଂସ୍କାର ଆଣ୍ିବା
ଟାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାପ୍ରନ ଗୁରୁତ୍ୱାପ୍ରରାଟ କରିଥିପ୍ରଲ।
2. ମିଳତ
ି ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ୍ ଟରିଷେର 75ତମ ଅଧିପ୍ରବଶନର କାଯଲୟ ସମୀକ୍ଷା କରି ଜି4 ମନ୍ତ୍ରୀମାପ୍ରନ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିପ୍ରଲ ପ୍ରଯ ମିଳତ
ି
ଜାତିସଂଘର 75ତମ ବାଷିକୀ (A/RES/75/1) ଟାଳନ ପ୍ରଘାଷଣ୍ା ଅନୁ ଯାୟୀ "ସୁରକ୍ଷା ଟରିଷେର ସଂସ୍କାର ଉଟପ୍ରର ଆପ୍ରଲାଚନାପ୍ରର
ନୂ ତନ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଟାଇଁ” ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ତଥା ସରକାର ମୁଖୟଙ୍କ େତିବଦ୍ଧତାକୁ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ୍ ଟରିଷେର ନିଷ୍ପତ୍ତି 75/569
େତିଫଳିତ କରିଛ।ି ଏହି ଟରିପ୍ରେକ୍ଷୀପ୍ରର ମନ୍ତ୍ରୀମାପ୍ରନ ମିଳତ
ି ଜାତିସଂଘର ମହାସଚିବଙ୍କ ଆବଶୟକ ସହାୟତା େୋନ ଟାଇଁ ଆଗ୍ରହକୁ ମଧ୍ୟ
ସ୍ୱାଗତ କରିଥିପ୍ରଲ ଯାହା ପ୍ରସ ତାଙ୍କ 10 ପ୍ରସପ୍ରଟେମର
ବ 2021 ର "ଆମର ସାଧାରଣ୍ ଏପ୍ରଜଣ୍ଡା" ରିପ୍ରଟା୍ଲପ୍ରର ମଧ୍ୟ େକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆନ୍ତସରକାରୀ ବୁ ଝାମଣ୍ା (ଆଇଜିଏନ) ର ସହ-ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା େସ୍ତୁ ତ ଏଲିପ୍ରମଣ୍ଟସ୍ ପ୍ରଟଟର ସେସୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡକ
ି ର ମତ ଏବଂ
େସ୍ତାବଗୁିକ
ି ୁ କିଛ ି ଅଂଶପ୍ରର ପ୍ରନଇ େସ୍ତୁ ତ ପ୍ରହାଇଛି ଯାହାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାପ୍ରନ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିପ୍ରଲ।
3. ସାଧାରଣ୍ ଅଧିପ୍ରବଶନପ୍ରର ଏହାକୁ ଗୃହୀତ କରିବା ଲକ୍ଷୟପ୍ରର ପ୍ରଗା୍ିଏ ଡକୁ ୟପ୍ରମଣ୍ଟ ଆଧାରପ୍ରର ଆଇଜିଏନପ୍ରର ବିଳମବ ନକରି ଟାଠ୍ୟ
ଭିତ୍ତକ
ି ବୁ ଝାମଣ୍ା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ କାଯଲୟ କରିବା ନିମପ୍ରନ୍ତ ଜି4 ମନ୍ତ୍ରୀମାପ୍ରନ ପ୍ରସମାନଙ୍କର େୃ ଢ ସଂକଳ୍ପ ବୟକ୍ତ କରିଥିପ୍ରଲ। ଏଥିଟାଇଁ
ମନ୍ତ୍ରୀମାପ୍ରନ ମିଳତ
ି ଜାତିସଂଘପ୍ରର 76ତମ ସାଧାରଣ୍ ଅଧିପ୍ରବଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଆଇଜିଏନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଉେୟମକୁ ସମଥଲନ କରିବାକୁ ଏବଂ
ଏକ ଡ୍ରାଫେ ସଂକଳ୍ପ ନିମପ୍ରନ୍ତ ଏକୀଭୂତ ଟାଠ୍ୟର ବିକାଶ ଟାଇଁ ଉଟାୟ ଚିହ୍ନ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରସମାନଙ୍କ େତିନଧି
ି େଳକୁ ନିପ୍ରଦଲଶ ପ୍ରେଇଥିପ୍ରଲ।
ଏକ ନିଦଷ୍ଟ
ି ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟପ୍ରର ପ୍ରଠ୍ାସ୍ ଫଳାଫଳ ଟାଇବା ଟାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାପ୍ରନ ସଂସ୍କାର ବିଚାରଧାରା ଥିବା ଅନୟ ପ୍ରେଶ ତଥା ପ୍ରଗାଷ୍ଠୀ
ସପ୍ରମତ ସମସ୍ତ ଆଗ୍ରହୀ ସେସୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସହ କଥାବାତ୍ତଲାକୁ ତୀବ୍ରତର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରନଇଥିପ୍ରଲ।
4. ଜି4 ମନ୍ତ୍ରୀମାପ୍ରନ ପ୍ରୋହରାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଯ ଉଭୟ ବଗଲ ଯଥା ସ୍ଥାୟୀ ଓ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆସନର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ୍ ମାଧ୍ୟମପ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ଟରିଷେପ୍ରର ସଂସ୍କାର
ଆଣ୍ିବା ଅଟରିହାଯଲୟ ଯାହା ସୁରକ୍ଷା ଟରିଷେକୁ ଆନ୍ତଜଲାତିକ ଶାନ୍ତିରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଟାଇଁ ଜ୍ିଳ ତଥା ନୂ ତନ ଆହବାନର ମୁକାବିଲା କରିବା
ସହିତ ଏହାର କତ୍ତଲବୟକୁ ଅଧିକ େଭାବୀ ଢଙ୍ଗପ୍ରର କାଯଲୟକାରୀ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ। ଏହି ଟରିପ୍ରେକ୍ଷୀପ୍ରର ଏଜୁ ଲୱିନ ି ସହମତି ଏବଂ
ସିରପ୍ର୍ ପ୍ରଘାଷଣ୍ାନାମାପ୍ରର େଶଲାଯାଇଥିବା କମନ୍ ଆଫ୍ରି କୀୟ ପ୍ରଟାଜିସନ୍ (ସିଏଟି) କୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାପ୍ରନ େୃ ଢ ସମଥଲନ ଜଣ୍ାଇଥିପ୍ରଲ।

5. ଜି4 ମନ୍ତ୍ରୀମାପ୍ରନ ସଂସ୍କାରିତ ସୁରକ୍ଷା ଟରିଷେପ୍ରର ଆକାଂକ୍ଷୀ ନୂ ତନ ସ୍ଥାୟୀ ସେସୟ ଭାବପ୍ରର ଟରସ୍ପରର ୋଥଲୀତ୍ୱ ଟାଇଁ ପ୍ରସମାନଙ୍କର
ସମଥଲନକୁ ପ୍ରୋହରାଇଥିପ୍ରଲ।
ନୁ ୟୟକଲ
ପ୍ରସପ୍ରଟେମର
ବ 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.

