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ഇന്ത്യയുടെ യുഎൻ ടെക്യൂരിറ്റി ക്ൗൺെിലിന്ടെ ഡിെംബർ 
പ്രെിഡൻെിയുടെ െിഗ്നേച്ചർ ഇവന്െുക്ളുടെ അധ്യക്ഷനായി 
വിഗ്നേശക്ാരയ മപ്ന്ത്ിയുടെ നയൂഗ്നയാർക്കിഗ്നലക്കുള്ള െന്ദർശനം (ഡിെംബർ 

13-15, 2022) 

ഡിെംബർ 12, 2022 

 

1.2022 ഡിെംബർ 14, 15 തീയതിക്ളിൽ യുഎൻ ടെക്യൂരിറ്റി 
ക്ൗൺെിലിൽ  ഇന്ത്യയുടെ നിലവിലുള്ള  പ്രെിഡൻെിയുടെ ര്   
ഉന്നതതല മപ്ന്ത്ിമാരുടെ ഒപ്പ  രരിരാെിക്ൾക്ക  അധ്യക്ഷത വഹിക്കാൻ 
വിഗ്നേശക്ാരയ മപ്ന്ത്ി (ഇഎഎം), ഗ്നഡാ. എസ് ജയശങ്കർ നയൂഗ്നയാർക്ക  
െന്ദർശിക്കും. 

 

2. ഡിെംബർ 14-ന് നെക്കുന്ന ഉന്നതതല മപ്ന്ത്ിതല ഓപ്പൺ ഡിഗ്നബറ്റ    " 
രരിഷക്രിച്ച ബഹുരാപ്രവാേത്തിന്ടെ രുതിയ രീതിക്ൾ" [ഗ്നനാർംംസ്] 
എന്ന വിഷയത്തിലും ഡിെംബർ 15ന് നെക്കുന്ന ഉന്നതതല പ്ബീഫിംഗിൽ 
"ഭീക്രതടയ ഗ്നനരിൊനുള്ള ആഗ്നഗാള െമീരനം - ടവലലുവിളിക്ളും 
മുഗ്നന്നാട്ടുള്ള വഴിയും" എന്ന വിഷയത്തിലുമാണ്. . യുഎൻ െുരക്ഷാ 
ക്ൗൺെിലിടല നിലവിടല ഭരണക്ാലത്ത  ഈ ര്   വിഷയങ്ങളും 
ഇന്ത്യയുടെ പ്രധ്ാന മുൻഗണനക്ളാണ്. 

 

3. യുഎൻ ടെക്യൂരിറ്റി ക്ൗൺെിലിന്ടെ േീർഘക്ാല രരിഷ്ക്ാരങ്ങൾ 
ഉൾടപ്പടെ, ആഗ്നഗാള ഭരണ ബഹുമുഖ ഘെനയിടല രരിഷ്ക്ാരങ്ങളുടെ 
അെിയന്ത്ര ആവശയക്തടയ ഗൗരവമായി അഭിെംഗ്നബാധ്ന ടെയ്യാൻ 
എലലാ അംഗരാജയങ്ങടളയും ഗ്നപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുക് എന്നതാണ് നവീക്രിച്ച 
ബഹുമുഖവാേടത്തക്കുെിച്ചുള്ള തുെന്ന െംവാേത്തിന്ടെ പ്രാഥമിക് പ്ശദ്ധ. 
ഐക്യരാപ്രെഭയുടെ ടെപ്ക്ട്ടെി ജനെലിന്ടെയും 77-ംാമത് യുഎൻ 
ജനെൽ അെംബ്ലിയുടെ പ്രെിഡന്െിന്ടെയും െംക്ഷിപ്ത 
വിവരണങ്ങൾക്കും ഗ്നയാഗം ൊക്ഷയം വഹിക്കും. 

 



4.  തീപ്വവാേ വിരുദ്ധ ഘെനയുടെ വിശാലമായ തത്തവങ്ങൾ ക്ൗൺെിൽ 
അംഗങ്ങൾക്കിെയിൽ െമവായം ഗ്നപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കാനും ഒകഗ്നൊബർ 28-30 
തീയതിക്ളിൽ മുംബബയിലും നയൂഡൽഹിയിലും  നെന്ന തീപ്വവാേ 
വിരുദ്ധ പ്രഗ്നതയക് ക്മ്മിറ്റി ഗ്നയാഗത്തിൽ അംഗീക്രിച്ച ഡൽഹി 
പ്രഖയാരനടത്ത ക്ൂെുതൽ ശക്തിടപ്പെുത്താനും പ്രഗ്നതയക്ം പ്രഗ്നതയക്മായി 
ലക്ഷയമിെുന്ന ഉന്നതതല വിവരണവും നെന്നു.  

 

5. െന്ദർശന ഗ്നവളയിൽ, യുഎൻ ആസ്ഥാനത്തിന്ടെ രരിെരത്ത  
മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പ്രതിമയും ഇ എ എം അനാച്ഛാേനം ടെയ്യും. 
ഐക്യരാപ്രെഭയ്ക്ക്ക  ഇന്ത്യ നൽക്ുന്ന െമ്മാനമായ ഈ പ്രതിമ യുഎൻ 
ആസ്ഥാനത്ത  സ്ഥാരിക്കുന്ന ആേയടത്ത ഗാന്ധി ശിൽരമായിരിക്കും. 

 

6. "െമാധ്ാനരാലക്ർടക്കതിരായ ക്ുറ്റക്ൃതയങ്ങളുടെ ഉത്തരവാേിതവമുള്ള 
ൌഹൃേ െംഘവും " ഇ എ എം ആരംഭിക്കും. 2021 ഓഗസ്റ്റിൽ യു 
എൻ ടെക്യൂരിറ്റി ക്ൗൺെിലിന്ടെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രെിഡൻെിയുടെ 
െമയത്ത , യു എൻ  െമാധ്ാന ഗ്നെനാംഗങ്ങൾടക്കതിരായ 
ക്ുറ്റക്ൃതയങ്ങളുടെ ഉത്തരവാേിത്തം ഉെപ്പാക്കുന്നത് െംബന്ധിച്ച  ഒരു 
പ്രഗ്നമയം ഏക്ക്ണ്ഠമായി അംഗീക്രിച്ചുടവന്നത് പ്ശഗ്നദ്ധയമാണ്. 
ഇന്ത്യയ്ക്ടക്കാപ്പം, "െമാധ്ാനരാലക്ർടക്കതിരായ ക്ുറ്റക്ൃതയങ്ങളുടെ 
ഉത്തരവാേിതവമുള്ള ൌഹൃേ െംഘ"ത്തിൽ , ബംഗ്ലാഗ്നേശ്, ഈജിപ്ത്, 

പ്ഫാൻസ്, ടമാഗ്നൊഗ്നക്കാ, ഗ്നനപ്പാൾ തുെങ്ങിയ പ്െൂപ്പ  ഗ്നക്ാൺപ്െിബയൂട്ടിംഗ് 
രാജയങ്ങൾ  അതിന്ടെ െഹ അധ്യക്ഷൻമാരാക്ും. 

 

7. യുഎൻ ടെപ്ക്ട്ടെി ജനെലുമായും ജനെൽ അെംബ്ലി പ്രെിഡന്െുമായും 
ഇഎഎം െർച്ചക്ൾ നെത്തുടമന്നും ഇന്ത്യൻ പ്രെിഡൻെിയുടെ ഉന്നതതല 
െിഗ്നേച്ചർ ഇവന്െുക്ളിൽ രടങ്കെുക്കുന്നത്തിനു അഗ്നേഹത്തിന്ടെ തുലയ 
ഗ്നയാഗയത വഹിക്കുന്ന ഉഗ്നേയാഗസ്ഥരുമായി  ഉഭയക്ക്ഷി െർച്ചക്ൾ 
നെത്തുടമന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു."ഇന്െർനാഷണൽ ഇയർ ഓ മ മിലലറ്റ സ് 
2023" എന്നതിടനക്കുെിച്ചുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പ്രഗ്നതയക് ഗ്നഫാഗ്നട്ടാ 
പ്രേർശനവും മിലലറ്റ  അെിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഉച്ചഭക്ഷണവും യുഎൻ 
ടെപ്ക്ട്ടെി ജനെലിനും യുഎൻഎസ്െി അംഗരാജയങ്ങൾക്കുമായി ഇ എ 
എം െംഘെിപ്പിക്കും. 

 

നയൂ ടഡൽഹി 

ഡിെംബർ 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. 



 


