PM delivers keynote address at High-Level
Segment of ECOSOC
July 17, 2020
ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପରି ଷଦ (ଇସି ଓଏସ୍ ଓସି)
ସସଗସମଣ୍ଟର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ସବୈଠକସର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଭାଷଣ
ଜୁଲାଇ 17, 2020
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ବରୂପସର ପରି ବର୍ତ୍ତନ ସହ ଏକ ସଂସ୍କାରିତ ବହୁ ପକ୍ଷବାଦର
ଆହ୍ାବ ନ ସଦଇର୍ଥିସେ!
ଆମର େକ୍ଷୟ ‘ସବକା ସାର୍ଥ୍ , ସବକ୍ ବିକାଶ’ ସକୌଣସି ବୟକ୍ତି ଙ୍କୁ ବି ପଛସର ନ ରଖ୍ି ମୂଳ ଏସ୍ ଡିଜି ସି ଦ୍ଧାନ୍ତର
ସହ ପ୍ରତିନଧ
ି ତ୍
ି ବ କରି ର୍ଥାଏ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର!
ବିକାଶର ପର୍ଥସର ଆଗକୁ ବଢିବା ସବସଳ, ଆସମ ନିଜ ଗ୍ରହ ପ୍ରତି ର୍ଥିବା ନିଜର ଦାୟିତ୍କ
ବ ୁ ଭୁେି ନାହୁ :
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର!
ଆମର ପ୍ରାକୃତକ
ି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଭାରତକୁ ସକାଭି ଡ୍ ବିପକ୍ଷସର ସହଉର୍ଥିବା େସଢଇସର ଦୁ ନଆ
ି ସର ସବୁଠାରୁ
ଭେ ଆସରାଗୟ ହାର ( ରି କଭରି ସରଟ୍ ) ହାସେ କରି ବାସର ସାହାଯୟ କରୁଛି : ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର!

17 ଜୁଲାଇ 2020ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ନୁ ୁୟର୍କ ମି ଳିତ ଜାତିସଂଘରେ ଶୁକ୍ରବାେ ଦିନ ମି ଳିତ
ଜାତିସଂଘ ଅର୍କରନୈତିର୍ ତର୍ା ସାମାଜିର୍ ପେି ଷଦ (ଇସି ଓଏସ୍ ଓ ସି ) ଅଧରି ବଶନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତେୀୟ ରବୈଠର୍ରେ ମୁଖ୍ୁ
ଅଭି ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ ର୍େି ଛନ୍ତି।

2021-22 ର୍ାର୍ଯକୁର୍ାଳ ପାଇ ଁ 17 ଜୁନ୍ ରେ ସୁେକ୍ଷା ପେି ଷଦେ ଜରଣ ସ୍ଥାୟୀ ସଦସୁ ଭାବରେ ଭାେତର୍ୁ ଚୟନ
ର୍ୋର୍ଯିବା ପରେ ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରର୍ମ ସରବାଧନ ର୍ଲ
ି ା।
ଚଳିତ ବଷକେ ଇସି ଓ ଏସ୍ ଓ ସି େ ଉଚ୍ଚସ୍ତେୀୟ ରସଗରମଣ୍ଟେ ର୍ ିମ୍ ବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ର୍ଲ
ି ା “ରର୍ାଭି ଡ୍ -19 ପରେ
ପହୁ ପକ୍ଷବାଦ” : 75ତମ ବାଷିର୍ୀରେ ଆମର୍ୁ ର୍ିପେି ମି ଳିତ ଜାତିସଂଘ ଆବଶୁର୍”।

ମି ଳିତ ଜାତିସଂଘେ ସ୍ଥାପନାେ 75ତମ ବାଷିର୍ୀ ଅବସେ, ଭାେତେ ,ସୁେକ୍ଷା ପେି ଷଦ ସବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରାର୍ମି ର୍ତା ସହ
ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଧ୍ନ
ବ ିତ ରହଉଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରର୍ାଭି ଡ୍- 19 ପରେ, ଦୁ ନିଆରେ ‘ସଂସ୍କାେି ତ ବହୁ ପକ୍ଷବାଦ’ େ ଆହ୍ାବ ନ
ରଦାହୋଇଛନ୍ତି, ର୍ଯାହା ସମର୍ାଳୀନ ଦୁ ନିଆେ ବାସ୍ତବିର୍ତାର୍ୁ ଦଶକାଉଛି।
ନିଜେ ସରବାଧନରେ, ଇସି ଓ ଏସ୍ ଓସି ଏବଂ ମି ଳିତ ଜାତିସଂଘେ ବିର୍ାଶମୂଳର୍ ର୍ାର୍ଯକୁ ସରମତ ସ୍ଥାୟୀ ବିର୍ାଶ ଲକ୍ଷୁ
ହାସ ର୍େି ବା ପାଇ ଁ ଭାେତେ ଦୀଘକ ସମ୍ପୃକ୍ତିର୍ୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମରନ ପର୍ାଇର୍ ିରଲ । ରସ ର୍ହିର୍ ିରଲ ରର୍ଯ ଭାେତେ
‘ସବକା ସାର୍ଥ୍ , ସବକ୍ ବିକାଶ’ ସକୌଣସି ବୟକ୍ତି ଙ୍କୁ ବି ପଛସର ନ ରଖ୍ି ମୂଳ ଏସ୍ ଡିଜି ସି ଦ୍ଧାନ୍ତର ସହ ପ୍ରତିନଧ
ି ତ୍
ି ବ
କରି ର୍ଥାଏ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ର୍ହିଛନ୍ତି ରର୍ଯ ଭାେତେ ବୃ ହତ ଜନସଂଖ୍ୁାେ ସାମାଜିର୍-ଅର୍କରନୈତିର୍ ସୂଚର୍ାଙ୍କରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାରେ
ସଫଳତା ବିଶ୍େ
ବ ଏସ୍ ଡିଜି ଲକ୍ଷୁ ଉପରେ ବିରଶଷ ପ୍ରଭାବ ପର୍ାଇର୍ାଏ । ଅନୁ ବିର୍ାଶଶୀଳ ରଦଶମାନଙ୍କୁ
ରସମାନଙ୍କେ ଏସ୍ ଡିଜି ଲକ୍ଷୁ ପୂେଣ ର୍େି ବାରେ ସାହାର୍ଯୁ ର୍େି ବାର୍ୁ ରସ ଭାେତେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରର୍ାଶ
ର୍େି ଛନ୍ତି ।
ଏର୍ ିସହ "ସ୍ବଚ୍ଛ ଭାେତ ଅଭି ର୍ଯାନ", "ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇ ଁ ଆବସ" ର୍ାର୍ଯକୁକ୍ରମ ଏବଂ "ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାେତ" ରର୍ଯାଜନା
ମାଧ୍ୟମରେ ପେି ମଳ ବୁବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇ ଁ ଭାେତେ ପ୍ରମୁଖ୍ ରର୍ଯାଜନା, ମହିଳା ସଶକ୍ତି ର୍େଣ, ଆର୍ିର୍
ଅନ୍ତଭକୁକ୍ତି ଏବଂ ଗୃହ ନିମାକ ଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ ର୍େି ବାର୍ୁ ରଚଷ୍ଟା ର୍ୋର୍ଯାଇର୍ ିବା ରସ ର୍ହିର୍ରି ଲ। ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥୁରସବାେ
ଉପଲବ୍ଧତା ବିସ୍ତାେ ର୍େି ବା ଭଳି ବିଷୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରସ ଆରଲାଚନା ର୍େି ର୍ରି ଲ |
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପେି ରବଶ ସ୍ଥିେତା ଏବଂ ରଜୈବ ବିଭିଧତା ସଂେକ୍ଷଣ ରନଇ ଭାେତେ ଲକ୍ଷୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆରଲାତପାତ
ର୍େି ର୍ ିରଲ, ଏବଂ ଆନ୍ତଜକାତୀୟ ରସାଲାେ୍ ଆଲାଏନ୍ସ ଏବଂ ବିପର୍ଯକୁୟ ମୁର୍ାବିଲାେ ଭି ତ୍ତିଭୂମୀ ଗଠନ ପାଇ ଁ ଭାେତେ
ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମି ର୍ାର୍ୁ ମରନ ପର୍ାଇରଲ ।
ପ୍ରର୍ମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ରଦଶ ଭାବରେ ଭାେତେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାେ ଭୂମି ର୍ା ବିଷୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉରେଖ୍
ର୍େି ର୍ ିରଲ । ବିଭିନ୍ନ ରଦଶର୍ୁ ଔଷଧ ରର୍ଯାଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ ର୍େି ବା ତର୍ା ସାର୍କ ରଦଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମି ଳିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
େଣନୀତି ସମନ୍ୱୟ େକ୍ଷା ର୍େି ବା ପାଇ ଁ ଭାେତ ସେର୍ାେ ଏବଂ ଭାେତୀୟ ଫାମକା ର୍ମ୍ପାନୀଗୁଡିର୍ ପ୍ରଦାନ ର୍େି ର୍ ିବା
ସମର୍କନର୍ୁ ମରନ ରସ ପର୍ାଇର୍ ିରଲ।
ଏହା ଦ୍ି ବତୀୟ ଅବସେ ର୍ ିଲା ରର୍ଯରବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇସି ଓଏସ୍ ଓ ସି ର୍ୁ ସରବାଧନ ର୍େି ର୍ ିରଲ । ପୂବେ
କ ୁ ରସ
ଜାନୁ ୟାେୀ 2016ରେ ଇସି ଓଏସ୍ ଓ ସି େ 70 ତମ ବାଷି ର୍ୀରେ ମୁଖ୍ୁ ଭାଷଣ ରଦଇର୍ ିରଲ ।
ନୂ ଆ ଦିଲ୍ଲୀ
ଜୁୋଇ 17, 2020

DISCLAIMER : This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s website
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