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ଆଣବକି ଯୁଦ୍ଧକୁ ର ୋକବିୋ ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ର ୌଡ଼କୁ ଏଡ଼ୋଇବୋ ଉପର  ମିଳତି ବବୃିତ୍ତ ିସମ୍ପକକର  ଗଣମୋଧ୍ୟମ 
ପ୍ରଶନକୁ ରେଇ ସ କୋ ୀ ମଖୁପୋତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତକିି୍ରୟୋ 
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ଆଣବକି ଯୁଦ୍ଧକୁ ର ୋକବିୋ ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ର ୌଡ଼କୁ ଏଡ଼ୋଇବୋ ପୋଇ ଁମଳିତି ବବୃିତ୍ତ ିସମ୍ପକକର  ଏକ ଗଣମୋଧ୍ୟମ ପ୍ରଶନ  ଉତ୍ତ ର  ସ କୋ ୀ 
ମୁଖପୋତ୍ର ଶ୍ରୀ ଅ ନି୍ଦମ ବୋଗଚ ିକହଛିନ୍ତ:ି 

"ଏହ ିସପ୍ତୋହର  ଜୋ  ିମଳିତି ବବୃିତ୍ତକୁି ଆରମ ସ୍ୱୋଗତ କ ୁଛୁ, ଯୋହୋ ପ ମୋଣୁ ବପି   ମୁକୋବଲିୋ କ ବିୋ  ଗୁ ୁତ୍ୱକୁ ର ୋହ ୋଇଛ ିଏବଂ 
ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁ କ୍ଷୋ ସରମତ ଆଣବକି ଅସ୍ତ୍ର ବହିୀେ ବଶି୍ୱ  ମଳୂ ଲକ୍ଷୟ ସହତି େ ିସ୍ତ୍ରୀକ ଣ କୋଯକୟର  ଅଗ୍ରଗତ ିପୋଇଁ ଏକ େ ିୋପ  ପ ରିବଶ 

ସୃଷ୍ଟି  ଗିର  କୋଯକୟ କ ବିୋ  ଇଚ୍ଛୋ ଉପର  ରଜୋ  ର ଇଛ।ି 

ଏକ  ୋୟିତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍କ ଆଣବକି ଅସ୍ତ୍ର  ୋଷ୍ଟ୍ର ଭୋବର  ଭୋ ତର  ପ୍ରଥରମ ଆଣବକି ଅସ୍ତ୍ର ବୟବହୋ  େକ ବିୋ ତଥୋ ଆଣବକି ଅସ୍ତ୍ରହୀେ ର ଶ 
ବରି ୋଧର  ଆଣବକି ଅସ୍ତ୍ର ବୟବହୋ  େକ ବିୋ େୀତକୁି ଆଧୋ  କ  ିଏକ ବଶି୍ୱୋସେୀୟ ସବକେମିନ ପ୍ରତରି ୋଧ ବଜୋୟ  ଖିବୋ ପୋଇଁ ଏକ 
ସଦି୍ଧୋନ୍ତ  ହଛି।ି ସୋବକରଭୌମକି, ରଭ ଭୋବହୀେ ଏବଂ ଯୋଞ୍ଚରଯୋଗୟ ଆଣବକି େ ିସ୍ତ୍ରୀକ ଣ ଲକ୍ଷୟର  ଭୋ ତ ପ୍ରତବିଦ୍ଧ  ହଛି।ି 

‘ପ ମୋଣୁ ବପି କୁ ହ୍ରୋସ କ ବିୋ’ ପୋଇଁ ୟୁଏେଜଏିର  ଭୋ ତ  ବୋର୍ଷକି ସଂକଳ୍ପ ଆଣବକି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର  ଅଜୋଣତର  କମିବୋ ଆକସି୍ମକ 
ବୟବହୋ  ରହବୋ  ଆଶଙ୍କୋ ହ୍ରୋସ କ ବିୋକୁ ପ ରକ୍ଷପ େମିରନ୍ତ ଆହବୋେ କ ଛି ିରଯଉଁଥିର  ଆଣବକି ଅସ୍ତ୍ର  ଡ-ିଆଲର୍କ ଓ ଡ-ିର୍ୋରଗକଟ୍ 

ମୋଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ସୋମିଲ ଅଛ।ି  

‘ଆଣବକି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର  ବୟବହୋ  ଉପର  େରିର୍ଷଧୋର ଶ’ ଉପର  ଆମ  ବୋର୍ଷକି ସଂକଳ୍ପ ରକୌଣସ ିପ ସି୍ଥିତରି  ଆଣବକି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର 
ବୟବହୋ  କମିବୋ ଧମକକୁ େରି୍ଷଦି୍ଧ କ ୁଥିବୋ ଆନ୍ତଜକୋତୀୟ େୟିମ ଉପର  େ ିସ୍ତ୍ରୀକ ଣ ସମି୍ମଳେୀର  ବୁଝୋମଣୋ ଆ ମ୍ଭ କ ବିୋକୁ  ୋବ ି

କ ଛି।ି ୟୁଏେଜଏିର  ପଯକୟୋପ୍ତ ସମଥକେ ସହତି ଉଭୟ ସଂକଳ୍ପ ଗୃହୀତ ରହୋଇଛ।ି 

ବଶି୍ୱ  ଆଣବକି େ ିସ୍ତ୍ରୀକ ଣ ଓ ଅପ୍ରସୋ  କୋଯକୟକ୍ରମର  ଭୋ ତ େଜି  ଅବ ୋେ ଜୋ  ି ଖିବ।” 

େୂଆ ଲି୍ଲୀ 
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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. 


