
Visit of External Affairs Minister to New York for 
Chairing Signature Events of India’s December 
Presidency of the UN Security Council (December 13-
15, 2022) 
December 12, 2022 

ମିଳତି ଜାତସିଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରଷିଦରର ଭାରତର ଡରିସମବର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରର ଆର ାଜତି ରେଉଥିବା ବରିେଷ 
କାର୍ଯୟ୍କ୍ରମରର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରବିା ପାଇ ଁରବୈରଦେକି ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନୁ୍ୟ କ ୍ଗସ୍ତ (13-15 ଡରିସମବର 
2022) 

ଡରିସମବର 12, 2022 

ମିଳତି ଜାତସିଂଘ ସରୁକ୍ଷା ପରଷିଦରର ଭାରତର ଚାଲିଥିବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରର 14 ଓ 15 ଡରିସମବର 2022 ରର ଆର ାଜତି ରେଉଥିବା ଦୁଇଟ ି
ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀ  ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀ  କାର୍୍ଯୟକ୍ରମରର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରବିା ପାଇଁ ରବୈରଦେକି ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକଟର ଏସ୍ ଜ େଙ୍କର ନୁ୍ୟ କ ୍ଗସ୍ତ କରରିବ। 

2. 14 ଡରିସମବରରର ଅନୁ୍ଷ୍ଠତି ରେଉଥିବା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀ  ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀ  ର ାଲା ତକ ୍ବତିକର୍ ବଷି ବସୁ୍ତ ରେଉଛ ି"ସଂସ୍କାରତି ବେୁପକ୍ଷୀ ତା 
ପାଇଁ ନୂ୍ତନ୍ ଆଭିମୁ ୟ" [ନ୍ମସ୍୍] ଏବଂ 15 ଡରିସମବରରର ଅନୁ୍ଷ୍ଠିତ ରେଉଥିବା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀ  ବ୍ରଫିିଙ୍ଗର ବଷି ବସୁ୍ତ ରେଉଛ ି"ଆତଙ୍କବାଦର 

ମୁକାବଲିା ପାଇଁ ରବୈଶ୍ୱକି ଦୃଷ୍ଟରିକାଣ – ଆେବାନ୍ ଓ ଭବଷିୟତର ପଥ"। ଜାତସିଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରଷିଦରର ବର୍ତ୍ମ୍ାନ୍ର କାର୍୍ଯୟକାଳରର ଏେ ି
ଦୁଇଟ ିବଷି ବସୁ୍ତ ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକତା ରୋଇଛ।ି 

3. ସଂସ୍କାରତି ବେୁପକ୍ଷୀ ତା ଉପରର ର ାଲା ତକ୍ ବତିକ୍ର ମ ୁୟ ଲକ୍ଷୟ ରେଉଛ ିସମସ୍ତ ସଦସୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନ୍ଙୁ୍କ ମିଳତି ଜାତସିଂଘ ସୁରକ୍ଷା 
ପରଷିଦର ଲମି୍ବତ ସଂସ୍କାର ସରମତ ରବୈଶ୍ୱକି ପ୍ରୋସନ୍ ବେୁପକ୍ଷୀ  ସଂଗଠନ୍ଗୁଡକିରର ସଂସ୍କାରର ଆବେୟକତାର ଜରୁରୀ ସମାଧାନ୍ 
କରବିାକୁ ଉତ୍ସାେତି କରବିା। ଏେ ିରବୈଠକରର ମଳିତି ଜାତସିଂଘର ମୋସଚବି ଏବଂ 77 ତମ ଜାତସିଂଘ ସାଧାରଣ ପରଷିଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ 

ସଂକି୍ଷପ୍ତ ବକ୍ତବୟ ପ୍ରଦାନ୍ କରରିବ। 

4. ଏେ ିଉଚ୍ଚସ୍ତରୀ  ବ୍ରଫିିଙ୍ଗ ପଥୃକ ପଥୃକ ଭାବରର ଆତଙ୍କବାଦର ମୁକାବଲିା ପ୍ରସଙ୍ଗରର ପରଷିଦର ସଦସୟମାନ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ଆତଙ୍କବାଦ 
ବରିରାଧୀ ରବୈଶ୍ୱକି ଢାଞ୍ଚାର ବୟାପକ ନ୍ୀତ ିଉପରର ସେମତ ିପ୍ରାପ୍ତ କରବିାକୁ ରଚଷ୍ଟା କରବି ଏବଂ 28-30 ଅରକଟାବରରର ମମୁବାଇ ଏବଂ 
ନୂ୍ଆଦଲି୍ଲୀରର ଅନୁ୍ଷ୍ଠିତ ରୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦ ବରିରାଧୀ କମିଟରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରବୈଠକରର ଗେୃୀତ ଦଲି୍ଲୀ ରଘାଷଣାନ୍ାମା ଉପରର ଅଧିକ କାର୍୍ଯୟ 

କରବିାକୁ ଲକ୍ଷୟ ରଖିବ। 

5. ଏେ ିଗସ୍ତ ସମ ରର ରବୈରଦେକି ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମଳିତି ଜାତସିଂଘ ମ ୁୟାଳ  ପରସିରରର ମୋତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତମିୂର୍ତ୍ ିଉରନ୍ମାଚନ୍ 

କରରିବ। ମିଳତି ଜାତସିଂଘକୁ ଭାରତ ତରଫରୁ ଦଆିର୍ଯାଇଥିବା ଏେ ିପ୍ରତମିୂର୍ତ୍ ିପ୍ରଥମ ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ ିର୍ଯାୋକ ିଜାତସିଂଘ ମୁ ୟାଳ ରର ସ୍ଥାପିତ 
ରେବ। 

 



6. ରବୈରଦେକି ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ "ୋନ୍ତ ିରକ୍ଷାକାରୀଙ୍କ ବରିରାଧରର ଅପରାଧ ପାଇଁ ଉର୍ତ୍ରଦା ିତ୍ୱକୁ ରନ୍ଇ ବନୁ୍ଧମାନ୍ଙ୍କର ଏକ ରଗାଷ୍ଠୀ” ର 

ମଧ୍ୟ େୁଭାରମ୍ଭ କରରିବ। ଏଠାରର ଉରଲ୍ଲ  କରାର୍ଯାଇପାରର ରର୍ଯ ମିଳତି ଜାତସିଂଘ ସରୁକ୍ଷା ପରଷିଦର ଅଗଷ୍ଟ 2021 ରର ଭାରତର 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ସମ ରର ଜାତସିଂଘର ୋନ୍ତ ିରକ୍ଷାକାରୀଙ୍କ ବରିରାଧରର ରୋଇଥିବା ଅପରାଧର ଉର୍ତ୍ରଦା ିତ୍ୱ ନ୍ଶିି୍ଚତ କରବିା ପାଇଁ ସବ୍ସମ୍ମତ ି
କ୍ରରମ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ଗେୃୀତ ରୋଇଥିଲା। “ୋନ୍ତ ିରକ୍ଷାକାରୀଙ୍କ ବରିରାଧରର ଅପରାଧ ପାଇଁ ଉର୍ତ୍ରଦା ିତ୍ୱକୁ ରନ୍ଇ ବନୁ୍ଧମାନ୍ଙ୍କର ରଗାଷ୍ଠୀ” 
ରର ଏୋର ସେ-ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରର ଭାରତ ସରମତ ବାଙ୍ଗଲାରଦେ, ଇଜପିଟ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ମରରାରକା ଏବଂ ରନ୍ପାଳ ପର ିରସୈନ୍ୟ ଅବଦାନ୍କାରୀ 

ରଦେମାରନ୍ ସାମଲି ରେରବ। 

7. ରବୈରଦେକି ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାତସିଂଘର ମୋସଚବି ଏବଂ ସାଧାରଣ ପରଷିଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସେ ଆରଲାଚନ୍ା କରବିା ସେତି ଭାରତର 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରର ଅନୁ୍ଷ୍ଠିତ ବରିେଷ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀ  କାର୍୍ଯୟକ୍ରମରର ରର୍ଯାଗ ରଦଉଥିବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତପିକ୍ଷଙ୍କ ସେ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ଆରଲାଚନ୍ା କରରିବ ରବାଲି 
ଆୋ କରାର୍ଯାଉଛ।ି “ଆନ୍ତଜ୍ାତକି ମରିଲଟ ବଷ୍ 2023” ଉପରର ଭାରତର ପଦରକ୍ଷପକୁ ଦୋ୍ଉଥିବା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫରଟା ପ୍ରଦେନ୍୍ୀ 
ଆର ାଜତି ରେବ ଏବଂ ଜାତସିଂଘର ମୋସଚବି ଏବଂ  ୁଏନ୍ଏସସ ିସଦସୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ରବୈରଦେକି ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 

ମିରଲଟ୍ ଭିର୍ତ୍କି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ରଭାଜନ୍ ମଧ୍ୟ ଆର ାଜତି ରେବ। 

 

ନୂ୍ଆଦଲି୍ଲୀ 

ଡରିସମବର 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. 

 

 

 


