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ಜಿನೀವಾದಲಿ್ಲ  ಭಾರತದ ನಾಲ್ಕ ನೇ ಸಾರ್ವತಿ್ರಕ ಆರ್ತವಕ ವಿಮರ್ಶವ 

ನವೆಂಬರ್ 09, 2022 

 

ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ರಿವ್ಯೂ  (UPR) ವರ್ಸೆಂಗ್ ಗ್ರೂ ಪ್ನ 41ನೇ ಅಧಿವೇಶನವು 7-18 

ನವೆಂಬರ್ 2022 ರವರೆಗೆ ಜಿನಿೀವಾದಲಿ್ಲರುವ ವಿಶವ ಸಂಸೆ್ಥ  ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಗಳ ಮಂಡಳಿಯಲಿ್ಲ  

(UNHRC) ನಡೆಯಲ್ಲದೆ. ಈ ಅಧಿವೇಶನದಲಿ್ಲ , 4ನೇ UPR ಸೈಕಲ್ಗಾಗಿ ಭಾರತದ ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ 

ವರದಿಯನ್ನು  10 ನವೆಂಬರ್ 2022 ರಂದು ಪರಿಶೀಲ್ಲರ್ಲಾಗುತತ ದೆ. 

 

2. ಶೂ ೀ ತುಷಾರ್ ಮೆಹ್ತತ , ಎಲಿ್ಲ . ಭಾರತದ ಸಾಲ್ಲಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಅವರು, ಶೂ ೀ ಸಂಜಯ್ 

ವಮಾಸ, ಕಾಯಸದಶಸ (ಪಶಿ ಮ), ಶೂ ೀ ಇೆಂದೂ  ಮಣಿ ಪೆಂಡೆ, ಭಾರತದ ಖಾಯಂ ಪೂ ತಿನಿಧಿ, 

ಶೂ ೀ ಕೆ.ಎೆಂ. ನಟರಾಜ್, ಎಲಿ್ಲ . ಭಾರತದ ಹೆಚಿ್ಚ ವರಿ ಸಾಲ್ಲಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಮತುತ  ವಿದೇಶೆಂಗ 

ರ್ಚಿವಾಲಯ, ಗೃಹ ರ್ಚಿವಾಲಯ, ಮಹಿಳಾ ಮತುತ  ಮಕು ಳ ಅಭಿವೃದಿಿ  ರ್ಚಿವಾಲಯ, 

ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯೂ ಯ ಮತುತ  ರ್ಬಲ್ಲೀಕರಣ ರ್ಚಿವಾಲಯ, ಅಲಪ ಸಂಖಾೂ ತ ವೂ ವಹ್ತರಗಳ 

ರ್ಚಿವಾಲಯ, ಗಾೂ ಮೀಣಾಭಿವೃದಿಿ  ರ್ಚಿವಾಲಯ ಮತುತ  NITI ಆಯೀಗ್ನ ಹಿರಿಯ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತುತ  ದೆಹಲ್ಲಯ ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ಕಾನೂನ್ನ ವಿಶವ ವಿದ್ಯೂ ಲಯದ ಉಪಕ್ಕಲಪತಿ 

ಇರುವರು. 

 

3. ಜಾಗತಿಕ ಪೂ ಚಾರ ಮತುತ  ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯಲಿ್ಲ  ಭಾರತವು ರ್ರ್ೂ ಯ ಪತೂ ವನ್ನು  

ವಹಿಸುತತ ದೆ. 'ವಸುಧೈವ ಕ್ಕಟೆಂಬಕಂ' ಅಥವಾ "ಜಗತ್ತ ೀ ಒೆಂದು ಕ್ಕಟೆಂಬ" ಎೆಂಬ ನಮಮ  

ನ್ಯಗರಿಕತ್ಯ ನಿೀತಿಯೆಂದ ಪ್ೂ ೀರಿತವಾದ ಇಡಿೀ ಮಾನವಕ್ಕಲದ ಕಲಾೂ ಣಕಾು ಗಿ ನಮಮ  

ಬಲವಾದ ಬದಿ ತ್ಯು ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಗಳಿಗಾಗಿ ನಮಮ  ಸಾೆಂವಿಧಾನಿಕ ಮತುತ  ಕಾನೂನ್ನ 

ಚೌಕಟ್ ನ್ನು  ನಿಮಸಸಿದ ಅಡಿಪಯವನ್ನು  ಒದಗಿಸುತತ ದೆ. 

 

4. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಗಳನ್ನು  ಉತ್ತ ೀಜಿರ್ಲು ಮತುತ  ರರಿ್ ರ್ಲು ಭಾರತವು UNHRC 

ಮತುತ  ಇತರ ರ್ಹ ವಿಶವ ಸಂಸೆ್ಥ  ರ್ದರ್ೂ  ರಾಷ್್ಟ ರಗಳ ರ್ದರ್ೂ ರೆಂದಿಗೆ ರಚನ್ಯತಮ ಕವಾಗಿ 

ತೊಡಗಿಸಿಕೆಂಡಿದೆ. ನ್ಯವು ವಿವಿಧ ಮಧೂ ರೆ್ ಗಾರರ ನಡುವ ಸಂವಾದ, ಕಾಯಸ ಮತುತ  

ರ್ಹಕಾರಕೆು  ಒತುತ  ನಿೀಡಿದೆದ ೀವ. ತಮಮ  ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಗಳ ಬಾಧೂ ತ್ಗಳನ್ನು  ಪೂರೈಸುವಲಿ್ಲ  

ರಾಜೂ ಗಳ ಪೂ ಮುಖ್ೂ ತ್ಯನ್ನು  ನ್ಯವು ಒತಿತ ಹೇಳಿದೆದ ೀವ. ಪರಿಷ್ಟತಿತ ನ ಕಾಯಸಸೂಚಿಯಲಿ್ಲನ 

ವಿವಿಧ ವಿಷ್ಟಯಗಳ ಕ್ಕರಿತು ನ್ಯವು ಪರಿಷ್ಟತಿತ ನಲಿ್ಲ  ಒಮಮ ತವನ್ನು  ನಿಮಸರ್ಲು 

ಪೂ ಯತಿು ಸಿದೆದ ೀವ ಹ್ತಗ್ರ ನ್ಯವು ರಚನ್ಯತಮ ಕ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ಪರಿಷ್ಟತಿತ ನಲಿ್ಲ  ಚರ್ಚಸಗಳಲಿ್ಲ  

ಭಾಗವಹಿಸಿದೆದ ೀವ. 

 

5. ಯುಪಿಆರ್ ಭಾರತವು ಸಂಪೂಣಸವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ್ಲಸುವ ಪೂ ಮುಖ್ ಕಾಯಸವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. 

ಇದು ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಗಳ ಕೌನಿಿ ಲ್ನ ವಿಶಷ್್ಟ  ಗೆಳೆಯ ವಿಮರ್ಶಸ ಪೂ ರ್ೂ ಯೆಯಾಗಿದುದ , ಇದರ 

ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ವಿಶವ ಸಂಸೆ್ಥ  ರ್ದರ್ೂ  ರಾಷ್್ಟ ರಗಳು ರ್ಹ ರ್ದರ್ೂ  ರಾಷ್್ಟ ರಗಳ ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಗಳ 

ಕಾಯಸಕ್ಷಮತ್ಯನ್ನು  ಪರಿಶೀಲ್ಲಸುತತ ವ. ಅದರ ಸಾವಸತಿೂ ಕ ಪತೂ , ರಚನ್ಯತಮ ಕ ಮತುತ  



ರ್ಮಾಲೀಚನ್ಯ ವಿಧಾನ ಮತುತ  ರ್ದರ್ೂ  ರಾಷ್್ಟ ರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾಷ್ಟಣೆ ಮತುತ  

ರ್ಹಕಾರದ ಮೇಲೆ ಪೂ ಮುಖ್ೂ ತ್ಯನ್ನು  ನಿೀಡುವುದರಿೆಂದ ಇದು ಯಶಸಿವ  ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಗಳ 

ಕಾಯಸವಿಧಾನಗಳಲಿ್ಲ  ಒೆಂದ್ಯಗಿ ಹೊರಹೊಮಮ ದೆ. ಯುಪಿಆರ್ ಕಾಯಸವಿಧಾನವು 

ರಾಜೂ ಗಳು ತಮಮ  ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಗಳ ಜವಾಬಾದ ರಿಗಳನ್ನು  ಊಹಿಸುವ ಮತುತ  ಪೂರೈಸುವಲಿ್ಲ  

ಕೆಂದಿೂ ೀಯತ್ಯನ್ನು  ಬಲಪಡಿಸುತತ ದೆ. ಭಾರತವು ಇತರ ರಾಜೂ ಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲಿ್ಲ  

ರ್ರ್ೂ ಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ಮತುತ  ನಮಮ  ಗೆಳೆಯ ವಿಮರ್ಶಸಯಲಿ್ಲ  ತೊಡಗಿಸಿಕಳಳ ಲು 

ನೀೆಂದ್ಯಯಸಿದ 131 ರ್ದರ್ೂ  ರಾಷ್್ಟ ರಗಳನ್ನು  ನ್ಯವು ಸಾವ ಗತಿಸುತ್ತ ೀವ. ವಿಮರ್ಶಸಯಲಿ್ಲರುವ 

ರಾಜೂ ಗಳು ಸಿವ ೀಕರಿಸಿದ ಎಲಿಾ  ಯುಪಿಆರ್ ಶಫಾರಸುಗಳನ್ನು  ಬೆಂಬಲ್ಲಸುವ ಅಥವಾ 

ಗಮನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೆಾ ನವನ್ನು  ತ್ಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕ್ಕ. ನಮಮ  ಯುಪಿಆರ್ ಫಲ್ಲತೆಂಶದ 

ವರದಿಯನ್ನು  ಮಾರ್ಚಸ 2023 ರಲಿ್ಲ  ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಗಳ ಮಂಡಳಿಯ 52ನೇ ಅಧಿವೇಶನದಲಿ್ಲ  

ಅಳವಡಿಸಿಕಳಳ ಲಾಗುವುದು. 

 

6. 5 ಆಗಸ್್ಟ  2022 ರಂದು ರ್ಲಿ್ಲ ರ್ಲಾದ ಭಾರತದ ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ವರದಿಯು 2017 ರಲಿ್ಲ  ಭಾರತದ 

3ನೇ ಯುಪಿಆರ್ ಚಕೂ ದಲಿ್ಲ  ನ್ಯವು ಅೆಂಗಿೀಕರಿಸಿದ ಶಫಾರಸುಗಳ ಅನ್ನಷಾಾ ನವನ್ನು  

ಒಳಗೆಂಡಂತ್ ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಗಳ ಪೂ ಚಾರ ಮತುತ  ರಕ್ಷಣೆಯತತ  ನಮಮ  ಕೂ ಮಗಳನ್ನು  

ವಿವರಿಸುತತ ದೆ. ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ಕಾನೂನ್ನ ವಿಶವ ವಿದ್ಯೂ ನಿಲಯ, ದೆಹಲ್ಲ, ವಿವಿಧ 

ಮಧೂ ರೆ್ ಗಾರರೆಂದಿಗೆ ರ್ಮಾಲೀಚನೆಗಳ ರ್ರಣಿಯ ನಂತರ, ನ್ಯೂ ಯಾೆಂಗ, ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ 

ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಗಳ ಸಂಸೆ್ಥ , ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ನ್ಯಗರಿಕ ರ್ಮಾಜ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಮತುತ  ಸಾವಸಜನಿಕರಿೆಂದ 

ಪೂ ತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು  ಸ್ಥಳೆಯತು. 

 

ನರ್ ದೆಹಲ್ಲ 

ನವೆಂಬರ್ 09, 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. 

 


