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ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಡಿಸ್ಥಂಬರ್ ಪ್ರರಸಿಡೆನ್ಸಿಯ (ಡಿಸ್ಥಂಬರ್ 13-15, 2022) ಭಾರತದ್ ಡಿಸ್ಥಂಬರ್ 

ಪ್ರರಸಿಡೆನ್ಸಿಯ ಸಹಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರ ನ್ಯಯಯಾರ್ಕಯಗೆ ಭೇಟಿ 

ಡಿಸ್ಥಂಬರ್ 12, 2022 

 

2022 ರ ಡಿಸ್ಥಂಬರ್ 14 ಮತತು 15 ರಂದ್ತ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಭಾರತದ್ ನ್ಡೆಯತತ್ತುರತವ ಪ್ರರಸಿಡೆನ್ಸಿಯ 

ಎರಡತ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ್ ಸಚಿವರ ಸಹಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಲತ ವಿದೇಶಾಂಗ ವಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ (EAM), 

ಡಾ. ಎಸ್. ಜೈಶ್ಂಕ್ರ್ ನ್ಯಯಯಾರ್ಕಯಗೆ ಭೇಟಿ ನ್ಸೇಡಲಿದ್ಾಾರೆ. 

 

2. ಡಿಸ್ಥಂಬರ್ 14 ರಂದ್ತ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ್ ಸಚಿವರ ಮತಕ್ು ಚರ್ಚಯಯತ "ಸತಧಾರಿತ ಬಹತಪಕ್ಷೇಯತೆಗಾಗಿ ಹಯಸ 

ದ್ೃಷ್ಟಟಕಯೇನ್" [NORMS] ವಿಷಯದ್ ಮೇಲೆ ಮತತು ಡಿಸ್ಥಂಬರ್ 15 ರಂದ್ತ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ್ ಬ್ರೇಫಂಗ್ 

"ಭಯೇತಾಾದ್ನೆಯನ್ತನ ಎದ್ತರಿಸಲತ ಜಾಗತ್ತಕ್ ವಿಧಾನ್ - ಸವಾಲತಗಳತ ಮತತು ಮತಂದ್ಕೆ". ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಭದ್ರತಾ 

ಮಂಡಳಿಯಲಿಿ ಪರಸತುತ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲಿಿ ಈ ಎರಡಯ ವಿಷಯಗಳತ ಭಾರತಕೆ ಪರಮತಖ ಆದ್ಯತೆಗಳಾಗಿವೆ. 

 

3. ಸತಧಾರಿತ ಬಹತಪಕ್ಷೇಯತೆಯ ಮೇಲಿನ್ ಮತಕ್ು ಚರ್ಚಯಯ ಪ್ಾರಥಮಿಕ್ ಗಮನ್ವು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ 

ದೇರ್ಯಕಾಲಿೇನ್ ಸತಧಾರಣೆಗಳನ್ತನ ಒಳಗೆಯಂಡಂತೆ ಜಾಗತ್ತಕ್ ಆಡಳಿತ ಬಹತಪಕ್ಷೇಯ ವಾಸತುಶಿಲಾದ್ಲಿಿ ಸತಧಾರಣೆಗಳ 

ಒತತುವ ಅಗತಯವನ್ತನ ಗಂಭೇರವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲತ ಎಲ್ಾಿ ಸದ್ಸಯ ರಾಷರಗಳನ್ತನ ಪ್ರ್ರೇತಾಿಹಿಸತವುದ್ತ. ಈ ಸಭಯತ 

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರಧಾನ್ ಕಾಯಯದ್ಶಿಯ ಮತತು 77ನೆೇ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಜನ್ರಲ್ ಅಸ್ಥಂಬ್ಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬ್ರೇಫಂಗ್ಗಳಿಗೆ 

ಸಾಕ್ಷಯಾಗಲಿದ. 

 

4. ಪರತೆಯೇಕ್ವಾಗಿ, ಭಯೇತಾಾದ್ನೆ ನ್ಸಗರಹದ್ ಕ್ತರಿತಾದ್ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ್ ಬ್ರೇಫಂಗ್ ಜಾಗತ್ತಕ್ ಭಯೇತಾಾದ್ನಾ 

ವಾಸತುಶಿಲಾದ್ ವಿಶಾಲ ತತವಗಳ ಕ್ತರಿತತ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸದ್ಸಯರ ನ್ಡತವೆ ಒಮಮತವನ್ತನ ಉತೆುೇಜಿಸಲತ ಪರಯತ್ತನಸತತುದ 

ಮತತು ಭಯೇತಾಾದ್ನೆ ನ್ಸಗರಹದ್ ವಿಶೇಷ ಸಭಯಲಿಿ ಅಂಗಿೇಕ್ರಿಸಲ್ಾದ್ ದಹಲಿ ಘಯೇಷಣೆಯನ್ತನ ಮತುಷತಟ 

ನ್ಸಮಿಯಸತವ ಗತರಿಯನ್ತನ ಹಯಂದದ. ಸಮಿತ್ತಯತ ಮತಂಬೈ ಮತತು ನ್ವದಹಲಿಯಲಿಿ ಅಕಯಟೇಬರ್ 28-30 ರಂದ್ತ 

ನ್ಡೆಯಿತತ. 

 

5. ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದ್ಲಿಿ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಪರಧಾನ್ ಕ್ಛೇರಿಯ ಆವರಣದ್ಲಿಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರತ ಸಹ ಮಹಾತಮ 

ಗಾಂಧಿಯವರ ಪರತ್ತಮಯನ್ತನ ಅನಾವರಣಗೆಯಳಿಸಲಿದ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭಾರತದಂದ್ ಉಡತಗೆಯರೆಯಾಗಿರತವ ಪರತ್ತಮಯತ 

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರಧಾನ್ ಕ್ರ್ಚೇರಿಯಲಿಿ ಸಾೆಪಿಸಲ್ಾದ್ ಮೊದ್ಲ ಗಾಂಧಿ ಶಿಲಾವಾಗಿದ. 

 

6. ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರತ ಸಹ "ಶಾಂತ್ತಪ್ಾಲಕ್ರ ವಿರತದ್ಧದ್ ಅಪರಾಧ್ಗಳಿಗೆ ಉತುರದ್ಾಯಿತವಕಾೆಗಿ ಸ್ಥನೇಹಿತರ 

ಗತಂಪನ್ತನ" ಪ್ಾರರಂಭಸಲಿದ್ಾಾರೆ. ಭಾರತದ್ ಆಗಸ್ಟ 2021 ರ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲಿಿ, 



ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಶಾಂತ್ತಪ್ಾಲಕ್ರ ವಿರತದ್ಧದ್ ಅಪರಾಧ್ಗಳಿಗೆ ಹಯಣೆಗಾರಿಕಯನ್ತನ ಖಾತರಿಪಡಿಸತವ ನ್ಸಣಯಯವನ್ತನ 

ಸವಾಯನ್ತಮತದಂದ್ ಅಂಗಿೇಕ್ರಿಸಲ್ಾಗಿದ ಎಂದ್ತ ಗಮನ್ಸಸಬಹತದ್ತ. ಭಾರತದಯಂದಗೆ, "ಶಾಂತ್ತಪ್ಾಲಕ್ರ ವಿರತದ್ಧದ್ 

ಅಪರಾಧ್ಗಳಿಗೆ ಉತುರದ್ಾಯಿತವಕಾೆಗಿ ಸ್ಥನೇಹಿತರ ಗತಂಪು" ಬಾಂಗಾಿದೇಶ್, ಈಜಿಪ್ಟಟ, ಫ್ಾರನ್ಸ , ಮೊರಾಕಯ ಮತತು 

ನೆೇಪ್ಾಳದ್ಂತಹ ಟ್ಯರಪ್ಟ ಕಯಡತಗೆ ದೇಶ್ಗಳನ್ತನ ಅದ್ರ ಸಹ-ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಾನಗಿ ಹಯಂದರತತುದ. 

 

7. ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರತ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಕರಟ್ರಿ ಜನ್ರಲ್ ಮತತು ಜನ್ರಲ್ ಅಸ್ಥಂಬ್ಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಯಂದಗೆ ಚರ್ಚಯಗಳನ್ತನ 

ನ್ಡೆಸತವ ನ್ಸರಿೇಕ್ಷೆಯಿದ, ಜಯತೆಗೆ ಭಾರತ್ತೇಯ ಪ್ರರಸಿಡೆನ್ಸಿಯ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ್ ಸಹಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗತವ 

ಅವರ ಸಹವತ್ತಯಗಳಯಂದಗೆ ದವಪಕ್ಷೇಯವಾಗಿ ತೆಯಡಗಿಸಿಕಯಳತುತುದ. "ಇಂಟ್ನಾಯಯಷನ್ಲ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಮಿಲೆಟ್ಸ  

2023" ನ್ಲಿಿ ಭಾರತದ್ ಉಪಕ್ರಮವನ್ತನ ಪರದ್ಶಿಯಸತವ ವಿಶೇಷ ಛಾಯಾಚಿತರ ಪರದ್ಶ್ಯನ್ವು ರಾಗಿ ಆಧಾರಿತ 

ಉಪ್ಾಹಾರದ್ ಜಯತೆಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಪರಧಾನ್ ಕಾಯಯದ್ಶಿಯ ಮತತು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ ಸದ್ಸಯ ರಾಷರಗಳಿಗೆ 

ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರಿಂದ್ ಆಯೇಜಿಸಲಾಡತತುದ. 

 

ನ್ವ ದಹಲಿ 

ಡಿಸ್ಥಂಬರ್ 12, 2022 

 

 

 
 

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. 

 


