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ભ રિ વૈક્વવક, ક્બન-ભેદભ વપૂણણ અને ખર ઇ કરી શક ય િેવ  ન્યુક્લિયર ક્નિઃશસ્ત્રીકરણ િરફ ઊંચી પ્ર ધ ન્યિ  
ર ખવ નુાં અને િેન ાં િરફ કટિબદ્ધ રહેવ નુાં ચ િુાં ર ખે છે. 

જય ાં સુધી ન્યુક્લિયર શસ્ત્રોન ાં પ્રક્િબાંધ પરની સાંધી (TPNW) ની બ બિ છે, ભ રિે TONW પરની 
વ િ ઘ િોમ ાં ભ ગ િીધો ન હિો અને સ િત્યપૂણણ રીિે એ બ બિ સ્ત્પિ કરી હિી કે ભ રિ આ સાંધીમ ાં પક્ષ 
બનશ ેનહીં. ભ રિ િે સાંધીન ેસમર્ણન આપિો નર્ી, અને િેમ ાંર્ી ઉદ્ભવી શકિી કોઇપણ જવ બદ રીઓર્ી 
બાંધ યેિો નર્ી. ભ રિ મ ને છે કે આ સાંધી પ રાંપટરક આાંિરર ક્િય ક યદ ન ાં ક્વક સને સમ વિી નર્ી કે િેમ ાં 
યોગદ ન આપિી નર્ી િેમજ િે કોઇ નવ  ધ ર ધોરણો કે ક્નયમો સ્ત્ર્ ક્પિ કરિી નર્ી. 

ભ રિ ન્યુક્લિયર શસ્ત્ર મૂલિ ક્વવવન ાં ધ્યેય િરફ િેની કટિબદ્ધિ નુાં પુનિઃઉચ્ચ રણ કરે છે. ભ રિ મ ને છે કે આ 
ધ્યેય સાંયુલિ ર િની સ મ ન્ય સભ મ ાં અને ક્નિઃશસ્ત્રીકરણ પરની કોન્ફરન્સમ ાં રજૂ કરવ મ ાં આવેિ  “ન્યુક્લિયર 
ક્નિઃશસ્ત્રીકરણ” ક્શર્ણક ધર વિ  ભ રિન ાં ક યણક રી પરકમ ાં રેખ ાંટકિ કય ણ અનુસ રની વૈક્વવક પ્રક્િબદ્ધિ  દ્વ ર  
હ ર્ ધરવ મ ાં આવિી ક્રમશિઃ પ્રટક્રય  મ રફિ અને સાંમિ ર્યેિ વૈક્વવક ક્બન-ભેદભ વપૂણણ બહુપક્ષીય ફે્રમવકણ 
મ રફિ હ ાંસિ કરી શક ય છે. આ સાંબાંધમ ાં, સવણસાંમક્િન ાં આધ ર પર ક યણ કરિ  ક્વવવન ાં એકમ ર બહુપક્ષીય 
ક્નિઃશસ્ત્રીકરણ વ િ ઘ િોન ાં માંચ એવ  ક્નિઃશસ્ત્રીકરણ પરની કોન્ફરન્સમ ાં વ્ય પક ન્યુક્લિયર શસ્ત્રોન ાં સાંમેિન પર 
વ િ ઘ િોની શરૂઆિ કરવ ની બ બિન ેસમર્ણન આપ ે છે. ન્યુક્લિયર શસ્ત્રોર્ી મૂલિ ક્વવવન ાં ધ્યેય િરફ ક યણ 
કરવ  ભ રિ સાંયુલિ ર િન ાં િમ મ રભ્ય ર િો સ રે્ ક મ કરવ  િૈય ર છે. 
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