Prime Minister to address High-Level Segment
of ECOSOC on 17 July, 2020
July 16, 2020
17 જુ લાઇ, 2020 નાાં રોજ વડાપ્રધાન ઇસીઓએસઓસીનાાં ઉચ્ચ-સ્તરીય વવભાગને સાંબોવધત
કરવાનાાં છે
જુ લાઇ 16, 2020
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ન્દ્યુયોકકમાાં સાંયુક્ત રાષ્ટ્ર ખાતે 17 જુ લાઇ 2020, શુક્રવારનાાં દદવસે 9:30-11:30 વાગ્યે
(સ્થાવનક સમય અનુસાર) સાંયુક્ત રાષ્ટ્ર આર્થથક અને સામાજીક પદરષદ સત્રનાાં આ વષકનાાં ઉચ્ચ-સ્તરીય વવભાગમાાં
વચ્યુકઅલી પ્રેરક સાંબોધન કરશે. ભારતનાાં વડાપ્રધાન નોવેનાાં વડાપ્રધાન અને સાંયુક્ત રાષ્ટ્રનાાં મહાસવચવ એન્દ્ટોવનયો
ગ્યુટેરેસ સાથે વેલેદડક્ટરી સત્રમાાં ઉદ્બોધન કરશે.
વાર્થષક ઉચ્ચ-સ્તરીય વવભાગ સરકાર, ખાનગી ક્ષેત્ર, વસવવલ સોસાયટી અને વશક્ષણ ક્ષેત્રનાાં ઉચ્ચ-સ્તરીય
પ્રવતવનવધઓનાાં વૈવવધ્યતા ધરાવતા જૂ થને એકવત્રત કરે છે . આ વષકનાાં ઉચ્ચ-સ્તરીય વવભાગનો વવષય “કોવવડ-19
બાદનાાં બહુ આયામવાદ: 75 મી વષકગાાંઠ પર આપણે ક્યાાં પ્રકારનુાં સાંયુક્ત રાષ્ટ્ર જોઇએ છે ” છે .
પડકારજનક આાંતરરાવષ્ટ્રય વાતાવરણ અને કોવવડ-19 મહામારી સામે ગોઠવેલ, આ સત્ર બહુ આયામવાદનાાં ક્રમને
આકાર આપતા અવત મહત્વનાાં બળો પર અને પ્રબળ નેતૃત્વ, અસરકારક આાંતરરાવષ્ટ્રય સાંસ્થાઓ, વ્યાપક
સહભાગીતા અને વૈવવવક જાહેર માલસામાનની સુધારેલી અગત્યતા મારફત વૈવવવક એજન્દ્ડાને વેગ આપવાનાાં
માગો શોધવા પર ધ્યાન કેવન્દ્રત કરશે.
આ 17 જૂ નનાાં રોજ 2021-22 કાયકકાળ માટે સુરક્ષા પદરષદનાાં અસ્થાયી સભ્ય તરીકે ભારતની ભારે બહુ મવતથી
ચૂાંટણી થયા પછી વડાપ્રધાન માટે વ્યાપક સાંયુક્ત રાષ્ટ્રનાાં સભ્યોને સાંબોવધત કરવાની પ્રથમ તક હશે. સાંયુક્ત
રાષ્ટ્રની સ્થાપનાની 75 મી વષકગાાંઠ પર રાખવામાાં આવેલો ઇસીઓએસઓસીનાાં ઉચ્ચ-સ્તરીય વવભાગનો વવષય
ભારતની સુરક્ષા પદરષદની પ્રાથવમકતા સાથે પણ એકરૂપતામાાં છે , જે માાં આપણે કોવવડ-19 પછીનાાં સમયમાાં
‘સુધારેલ બહુ ાંઆયામવાદ’ માટે આહ્વાન કયુું છે . તે ઇલસીઓએસઓસીની આરાંભની અધ્યક્ષતાનાાં ધારક તરીકે
પણ ભારતની ભૂવમકાને યાદ કરે છે (સર સામાસ્વામી મુદાવલયર, 1946 માાં). વડાપ્રધાને અગાઉ જાન્દ્યુઆરી
2016 માાં ઇસીઓએસઓસીની 70 મી વષકગાાંઠ પર પણ વચ્યુકઅલી પ્રેરક સાંબોધન કયુું હતુાં.
નવી દદલ્હી
જુ લાઇ 15, 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.

