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______________________________________________________________________ 

યએુનએસસી (UNSC) ની ચ ૂંટાયલેી બઠેક માટ ેપ્રચારનાૂં ભાગ રૂપ ેભારતની પ્રાથમમકતાઓ 

રૂપરખેાૂંકકત કરતી મામિતી પમિકાનુૂં અનાવરણ 

05 જૂન, 2020 
 

આજે અગાઉ મવદેશ મૂંિી ડૉ. એસ. જયશૂંકર ેએક મામિતીપમિકાનુૂં અનાવરણ કયુું િતુૂં જેમાૂં 17 જ ન, 2020 
નાૂં રોજ મનર્ાાકરત કરવામાૂં આવેલી ચ ૂંટણીઓમાૂં સૂંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પકરષદ પરની ચ ૂંટાયેલી બેઠક સુરમક્ષત કરવા 
માટેનાૂં ભારતનાૂં આગામી અમભયાન માટેની તેની પ્રાથમમકતાઓને રૂપરેખાૂંકકત કરવામાૂં આવી છે. 
 

એમશયા-પેમસકિક ગ્રુપનાૂં સસગલ એન્ડોસા કરાયેલા ઉમેદવાર તરીક,ે ભારતની ઉમેદવારી સિળ થવાની સૂંભાવના 
છે. આ કકસ્સામાૂં, આ સૂંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પકરષદ પર ભારતની આઠમી અવર્ી િશે; આ બે વષાની અવર્ી 
જાન્યુઆરી 2021 થી શરૂ થશ.ે 
 

પોતાની કટપ્પણીઓમાૂં, મવદેશ મૂંિીએ આૂંતરરામષ્ટ્રય સૂંદભાનો ઉલ્લેખ કયો િતો કે સુરક્ષા પકરષદ આૂંતરરામષ્ટ્રય 
શાૂંમત અને સુરક્ષા સામેનાૂં નવા અને ચાલુૂં રૂકિગત પડકારોનો સામનો કરશે. 
 

ચાલુૂં કોમવડ-19 મિામારીએ સ્થામનક, પ્રાૂંમતય અને વૈમવવક પડકારો સામે પ્રમતભાવ આપવાની રાજ્યોની ક્ષમતા 
મયાાકદત કરવા સમિત વર્ારે જકટલ આૂંતરરામષ્ટ્રય અથાતૂંિ અને રાજકીય વાતાવરણમાૂં વર્ારે યોગદાન આપ્યુૂં છે. 
 

ડૉ. જયશૂંકર ેમધ્યસ્થતાનાૂં અવાજ, સૂંવાદોનાૂં અમર્વક્તા, અને આૂંતરરામષ્ટ્રય કાયદાનાૂં પ્રસ્તાવક તરીકે ભારતની 
લાૂંબા-ગાળાની ભ મમકા પર ભાર મ ક્યો િતો. તેણે આૂંતરરામષ્ટ્રય સૂંબૂંર્ો તરિ ભારતનાૂં સૈદર્ાૂંમતક અમભગમને રજ  
કયો િતો, જેન ેપકરષદ પર ભારત બે-વષાની અવર્ી માટે ચ ૂંટાઇ આવે પછી ભારતની મવદેશ નીમત સૂંસ્થાપના 
સૂંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પકરષદમાૂં રજ  કરશ.ે 
 

મૂંિી દવારા મામિતીપમિકા તરીક ેજારી કરવામાૂં આવેલા પ્રાથમમકતાનાૂં કાગળમાૂં નીચે મુજબ ભારતની મગત્વની 
પ્રાથમમકતાઓ સ્થામપત કરવામાૂં આવી છે:  

I. પ્રગમત માટ ેનવી તકો 
ii. આૂંતરરામષ્ટ્રય િાસવાદ તરિ અસરકારક પ્રમતભાવ 

iii. બિુપક્ષીય તૂંિની સુર્ારણા 



iv. આૂંતરરામષ્ટ્રય શાૂંમત અને સુરક્ષા તરિ વ્યાપક અમભગમ 

v. મનરાકરણોનાૂં વાિક તરીકે માનવીય ભાવના સાથે ટેકનોલોજીનો પ્રચાર 
 

ભારતનો અમભગમ વડાપ્રર્ાન દવારા સ્થામપત કયાા અનુસાર “પાૂંચ ‘S’” દવારા માગાદર્શશત િશે: 
    • સમ્માન, 

    • સૂંવાદ, 

    • સિયોગ, અને 

    • શાૂંમત, જે વૈમવવક 
    • સમૃમદર્ માટ ેપકરમસ્થમતઓનુૂં મનમાાણ કરવા માટે 
 

સૂંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પકરષદમાૂં આ અવર્ી દરમમયાન ભારતનો એકૂંદર ધ્યેય N.O.R.M.S.: ન્ય  ઓકરએન્ટેશન િોર 
એ રીિોમ્ડા મમલ્ટલેટરલ સીસ્ટમ (સુર્ારેલા બિુપક્ષીય તૂંિ માટે નવો અમભગમ) િાૂંસલ કરવાનો રિેશ.ે 
 

નવી કદલ્િી;  
05 જ ન, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


