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డిస ెంబర్లో్ఐక్యరాజ్యసమితి్(యూఎన్)్భద్రతా్మెండలి్అధ్యక్ష్
బాధ్యతలను్భారత్్చపేట్టడానికి్సెంబెంధ ెంచిన్సెంతకాల్
కారయక్రమాలోో ్అధ్యక్షత్వహ ెంచేెంద్ుక్ు్విదేశీ్వయవహారాల్మెంతిర్
నయయయార్్పరయట్న్(డిస ెంబర్13-15,్2022) 
డిస ెంబర్ 12, 2022  
 
1. యూఎన్ భద్రతా మెండలికి భారత్ యొక్క ప్రస్తు త అధ్యక్షతక్ు స్ెంబెంధ ెంచిన ర ెండు ఉననత స్థా యి 
మెంతరర ల స్ెంతకథల కథరయక్రమాలలో  అధ్యక్షత వహ ెంచడానికి విదేశీ వయవహారథల మెంత్రర (ఈఏఎెం) డా. ఎస్. 
జ ైశెంక్ర్ 2022 డిస ెంబర్ 14 మరియు 15 తేదీలలో  నయయయార్క లల ప్రయట ెంచనతన్ానరు. 
 
2. ‘‘స్ెంస్కరిెంచబడిన బహుళప్క్షవథద్ెం కోస్ెం కొతు  ధోరణి’’ (NORMS) థీమ ప ై డిస ెంబర్ 14న ఉననత 
స్థా యి మెంతరర ల బహ రెంగ చరచ అలాగే ‘‘ఉగరవథద్ నిరోధానికి ప్రప్ెంచ విధానెం – స్వథళలో  మరియు 
ముెంద్తక్ు వెళోడెం’’ అన్ే అెంశెంప ై డిస ెంబర్ 15న ఉననత స్థా యి బ్రరఫ ెంగ్ జరగనతెంద . భారత్ యొక్క 
ప్రస్తు త యూఎన్ భద్రతా మెండలి అధ్యక్షత స్మయెంలల ఈ ర ెండు థీమ లు కీలక్ ప్థర ధానయతలుగథ 
ఉెండనతన్ానయి. 
 
3. స్ెంస్కరిెంచబడిన బహుళప్క్షవథద్ెంప ై బహ రెంగ చరచల యొక్క ప్రధాన ఫో క్స్ ఏమిటెంటే, యూఎన్ 
భద్రతా మెండలికి స్ెంబెంధ ెంచి దీరఘకథలెంగథ ప డిెంగ్ లల ఉనన స్ెంస్కరణలతో స్హా, ప్రప్ెంచ ప్థలన 
బహుళప్క్ష నిరథాణెంలల స్ెంస్కరణల ఆవశయక్తనత స్భయ దేశథలన్నన తీవరెంగథ ప్రిష్కరిెంచేలా 
పో్ర తసహ ెంచడెం. ఈ స్మావేశెంలల ఐక్యరథజయస్మిత్ర స క్రటరీ జనరల్ మరియు 77వ యూఎన్ జనరల్ 
అస ెంబో్ర యొక్క అధ్యక్షుడి బ్రరఫ ెంగ్ లు క్ూడా ఉెంటాయి. 
 



4. ఉగరవథద్ నిరోధ్ెంప ై విడిగథ జరగనతనన ఉననత స్థా యి బ్రరఫ ెంగ్ లల ప్రప్ెంచ ఉగరవథద్ నిరోధ్ నిరథాణెం 
యొక్క విస్ు ృత స్యతరా లప ై అలాగే అకోో బర్ 28-30 తేదీలలో  ముెంబ ై మరియు నయయఢిలో్లలల జరిగిన ఉగరవథద్ 
నిరోధ్ క్మిటీకి స్ెంబెంధ ెంచిన ప్రతేయక్ స్మావేశెం స్ెంద్రభెంగథ ఆమోద ెంచిన ఢిలో్ల తీరథానెం విష్యెంలల 
మరిెంతగథ ద్ృష్ ో  ప టోడెం లక్షయెంగథ మెండలి స్భుయల మధ్య ఏకథభిప్థర యాలనిన పో్ర తసహ ెంచడానికి 
ప లుప్ునిస్తు ెంద . 
 
5. ఈ ప్రయటన స్ెంద్రభెంగథ, యూఎన్ ప్రధాన కథరథయలయెం ఆవరణలల మహాతాా గథెంధీ ప్రత్రమనత క్ూడా 
ఈఏఎెం ఆవిష్కరిెంచనతన్ానరు. ఈ ప్రత్రమనత ఐక్యరథజయస్మిత్రకి భారత్ బహుమానెంగథ అెంద ెంచిెంద , 
అెంతేకథక్ుెండా ఐక్యరథజయస్మిత్రలల ఏరథాటు చేస్తు నన మొటోమొద్ట  మహాతాా గథెంధీ విగరహెంగథ క్ూడా 
ఇద  నిలవనతెంద . 
 
6. ‘‘శథెంత్ర ప్రిరక్షక్ులప ై న్ేరథలక్ు స్ెంబెంధ ెంచి జవథబుదారీ కోస్ెం మితరర ల గూర ప్’’నత క్ూడా ఈఏఎెం 
ప్థర రెంభిెంచనతన్ానరు. యూఎన్ భద్రతా మెండలికి భారత్ 2021 ఆగసో్ లల చేప్ట ోన అధ్యక్షత స్మయెంలల, 
యూఎన్ శథెంత్ర ప్రిరక్షక్ులప ై న్ేరథలక్ు జవథబుదారీకి భరోస్థనివవడెంప ై ఒక్ తీరథాన్ానిన ఏక్గీరవెంగథ 
ఆమోద ెంచిన విష్యెం గమన్ారహెం. భారత్ తో ప్థటు, ‘‘శథెంత్ర ప్రిరక్షక్ులప ై న్ేరథలక్ు స్ెంబెంధ ెంచి 
జవథబుదారీ కోస్ెం మితరర ల గూర ప్’’ అన్ేద  బెంగథో దేశ్, ఈజిపో్, ఫథర న్స, మొరథకో మరియు న్ేప్థల్ వెంట  
దేశథలు దాని స్హాధ్యక్షులుగథ స ైనిక్ టరర ప్ులనత అెంద ెంచనతన్ానయి. 
 
7. యూఎన్ స క్రటరీ జనరల్ మరియు జనరల్ అస ెంబో్ర అధ్యక్షుడితో క్ూడా ఈఏఎెం చరచలు జరిపే 
అవకథశెం ఉెంద , అదేవిధ్ెంగథ భారత అధ్యక్షతక్ు స్ెంబెంధ ెంచిన ఉననత స్థా యి స్ెంతకథల కథరయక్రమాలక్ు 
హాజరవుతరనన తన స్హచర విదేశథెంగ మెంతరర లతో ద్ైవప్థక్షిక్ స్మావేశథలనత క్ూడా 
నిరవహ ెంచనతన్ానరు. ‘‘చిరు ధాన్ాయలక్ు స్ెంబెంధ ెంచిన అెంతరథా తీయ స్ెంవతసరెం 2023’’ప ై భారత్ 
యొక్క చొరవనత ప్రత్రబెంబెంచేలా ఒక్ ప్రతేయక్ ఫో టో ఎగాిబష్న్ తో ప్థటు యూఎన్ స క్రటరీ జనరల్ 
మరియు యూఎన్ ఎస్ సీ స్భయ దేశథల కోస్ెం చిరుధాన్ాయలతో వెండిన మధాయహన విెంద్తక్ు క్ూడా ఈఏఎెం 
అత్రథ్యెం ఇవవనతన్ానరు. 
 
నయయఢిలో్ల  
డిస ెంబర్12, 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. 


