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“ସାମଦୁ୍ରକି ନରିାପତ୍ତା ବୃଦି୍ଧ: ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସହଯ ାଗର ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ” ଉପଯର 

ଆଯୟାଜିତ ଯହବାକୁ ଥବିା ମିଳିତ ଜାତସିଂଘ ନରିାପତ୍ତା ପରିଷଦ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ 

ଯବୈଠକଯର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଯବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଯରନ୍ଦ୍ର ଯମାଦୀ 
ଅଗଷ୍ଟ 08, 0002 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ନିୋପତ୍ତା ପେିଷଦ ପକ୍ଷେୁ  “ସାମଦୁ୍ରିକ ନିୋପତ୍ତା ବୃଦି୍ଧ: 

ଅନ୍ତୋଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସହର ାଗେ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ” ଉପରେ ଆରୟାଜିତ ରହବାକୁ ଥବିା ଉଚ୍ଚସ୍ତେୀୟ ରବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା 

କେିରବ । ଏହି ରବୈଠକ ଅଗଷ୍ଟ୍ ୯ ତାେିଖ ଦିନ ଭାେତୀୟ ସମୟ ଅପୋହ୍ନ ୫.୩୦ ମିନିଟ ସମୟରେ ଭିଡିଓ 

କନଫରେନି ସଂ ଜେିଆରେ ଆରୟାଜିତ ରହବ । 

ଏହି ଉଚ୍ଚସ୍ତେୀୟ ରବୈଠକରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ନିୋପତ୍ତା ପେିଷଦେ ସଦସୟଭୁକ୍ତ ଅରନକ ୋଷ୍ଟ୍ର ଓ ଶାସନ ମଖୁୟ 

ଅଂଶଗ୍ରହଣ କେିବାେ ଆଶା କୋ ାଉଛି । ରବୈଠକରେ ଜାତିସଂଘ ବୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଏହାେ ପ୍ରମଖୁ ରକ୍ଷତ୍ରୀୟ ସଂଗଠନ 

ପକ୍ଷେୁ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତେୀୟ ତଥୟ ସଚୂନା ଉପସ୍ଥାପନ କୋ ିବ । ଏହି ମକୁ୍ତ ଆର ାଚନାରେ ସାମଦୁ୍ରିକ ଅପୋଧ ଓ 

ନିୋପତ୍ତା ପ୍ରତି ଥବିା ବିପଦକୁ କିଭଳି ଭାରବ ପ୍ରତିହତ କୋ ାଇପାେିବ ଏବଂ ସାମଦୁ୍ରିକ ନିୋପତ୍ତା ବୟବସ୍ଥାକୁ କିପେି 

ସଦୃୁଢ଼ କୋ ାଇପାେିବ ତାହା ଉପରେ ପ୍ରାଧାନୟ ଆରୋପ କୋ ିବ । 

ଜାତିସଂଘ ନିୋପତ୍ତା ପେିଷଦରେ ଇତି ପବୂବେୁ ସାମଦୁ୍ରିକ ନିୋପତ୍ତା ତଥା ସାମଦୁ୍ରିକ ଅପୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେିବା 

ଦିଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆର ାଚନା କୋ ାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗହୃୀତ ରହାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଜାତିସଂଘ ନିୋପତ୍ତା 

ପେିଷଦ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥେ ପାଇ ଁସାମଗି୍ରକ ଭାରବ ଏବଂ ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ୍ ଭାରବ ଏହି କା ବୟସଚୂୀ ଉପରେ ଏକ ମକୁ୍ତ 

ଆର ାଚନାେ ଆରୟାଜନ କୋ ାଇଛି । ର ରହତୁ ରକୌଣସି ରଗାଟିଏ ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ୍ ୋଷ୍ଟ୍ର ସାମଦୁ୍ରିକ ନିୋପତ୍ତାେ ବିବିଧ 

ସମସୟାେ ସମାଧାନ କେିବାକୁ ଅକ୍ଷମ, ରସହି ଦୃଷି୍ଟ୍େୁ ଜାତିସଂଘ ନିୋପତ୍ତା ପେିଷଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ 

ସାମଗି୍ରକ ଭାରବ ମକୁ୍ତ ଆର ାଚନା କୋ ିବାେ ଆବଶୟକତା େହିଛି । ସାମଦୁ୍ରିକ ନିୋପତ୍ତା ନିମରନ୍ତ ଏକ ବୟାପକ 

କା ବୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ  ଥାଥବ ସାମଦୁ୍ରିକ କା ବୟକ୍ରମକୁ ସେୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କେିବା ସହିତ ଏହାକୁ ସମଥବନ ର ାଗାଇବ । ଏହା 

ଫଳରେ ସାମଦୁ୍ରିକ ରକ୍ଷତରେ ଥବିା ପାେମ୍ପେିକ ତଥା ଅଣ- ପାେମ୍ପେିକ ବିପଦକୁ ମଧ୍ୟ ଟାଳି ରହବ । 

ଭାେତ ଇତିହାସରେ ସମଦୁ୍ର ରବଶ ୍ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ବ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କେିଆସିଛି । ସିନୁ୍ଧ ସଭୟତା କାଳ ଠାେୁ ଆେମ୍ଭ କେି 

ଅଦୟାବଧ ିଏହାେ ଗେୁୁତ୍ୱ ସଭିଏ ଁଅନୁଭବ କେନି୍ତ । ଆମେ ସଭୟତାଗତ ଚିନ୍ତାଧାୋ ଆଧାେ  ାହାକି ସମଦୁ୍ରକ ୁ

ସହଭାଗୀ ଶାନି୍ତ ଓ ସମଦିୃ୍ଧେ ସାଧନ ଭାରବ ଗ୍ରହଣ କୋ ାଇଛି ରସହ ିପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଭାେତ ଉପସ୍ଥାପନ କେିବ । ଏହି 

ଅବସେରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ “ସାଗେ” -  ାହାକି “ସିକୁୟେିଟି ଆଣ୍ଡ୍ ରଗ୍ରାଥ ୍ଫେ୍ ଅ ୍ ଇନ୍ ଦ ି

େିଜିଅନ୍” ୨୦୧୫, ପାଇ ଁସଂକି୍ଷପ୍ତରେ ନାମକେଣ କୋ ାଇଛି ତାହାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଉପସ୍ଥାପନ କେିରବ । 

ଏହି ପେିକଳ୍ପନା ମହାସାଗେମାନଙ୍କେ ରପାଷଣୀୟ ଉପର ାଗ ନିମରନ୍ତ ସହର ାଗଭିତି୍ତକ ବୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଗେୁୁତ୍ୱ 

ଆରୋପ କରେ ତଥାେ ଏହି ରକ୍ଷତ୍ରରେ ଏକ ନିୋପଦ, ସେୁକି୍ଷତ ତଥା ସଦୃୁଢ଼ ସାମଦୁ୍ରିକ ରକ୍ଷତ୍ର ନିମରନ୍ତ ବୟବସ୍ଥା 

ପ୍ରଦଶବନ କରେ । ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ପବୂବ ଏସିଆ ଶଖିେ ସମି୍ମଳନୀରେ ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ଅଧକିତେ ଭାରବ ଭାେତ- 

ପ୍ରଶାସନ୍ତ ମହାସାଗେୀୟ ମହାସାଗେୀୟ ପ୍ରୟାସ (ଆଇପିଓଆଇ) ଭାରବ ଉପସ୍ଥାପନ କୋ ାଇଥ ିା । ଏଥରିେ 

ସାମଦୁ୍ରିକ ନିୋପତ୍ତାେ ସାତଟି ମଖୁୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନୟ ଆରୋପ କୋ ାଇଥ ିା । ରସଥ ିମଧ୍ୟରେ ସାମଦୁ୍ରିକ 



ଇରକାର ାଜି; ସାମଦୁ୍ରିକ ସମ୍ପଦ; ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ସମ୍ପଦେ ଆବଣ୍ଟନ; ବିପ ବୟୟ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରଶମନ ଓ ପେିଚାଳନା; 

ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ର କିୁ୍ତ ଓ ରଶୈକି୍ଷକ ସହର ାଗ; ଏବଂ ବାଣଜିିୟକ ସଂର ାଗ ଓ ସାମଦୁ୍ରିକ ପେିବହନ । 

ଜାତିସଂଘ ନିୋପତ୍ତା ପେିଷଦ ପକ୍ଷେୁ ଆରୟାଜିତ ମକୁ୍ତ ଆର ାଚନାରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କେିବାରେ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ 

ରହଉଛନି୍ତ ପ୍ରଥମ ଭାେତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ନିୋପତ୍ତା ପେିଷଦେ ରେବ୍ସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି 

କା ବୟକ୍ରମକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରସାେଣ କୋ ିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ଭାେତୀୟ ସମୟ ୧୭୩୦ /୦୮୦୦ ନୁୟୟକବ ସମୟ ଠାେୁ 

ରଦଖା ାଇପାେିବ । 

 

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ 

ଅଗଷ୍ଟ 08, 0002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 


