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ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଂଯକୁ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ବରୂପସର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ଏକ  ସଂସ୍କାରିତ ବହୁପକ୍ଷବାଦର 

ଆହ୍ବାନ ସଦଇର୍ଥସିେ! 

ଆମର େକ୍ଷୟ ‘ସବକା ସାର୍ଥ ୍, ସବକ୍ ବକିାଶ’ ସକୌଣସି ବୟକି୍ତଙୁ୍କ ବ ିପଛସର ନ ରଖ୍ ିମଳୂ ଏସ ୍ଡିଜ ିସିଦ୍ଧାନ୍ତର  

ସହ ପ୍ରତନିଧିତି୍ ବ କରିର୍ଥାଏ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର! 

ବକିାଶର ପର୍ଥସର ଆଗକ ୁବଢିବା ସବସଳ, ଆସମ ନଜି ଗ୍ରହ ପ୍ରତ ିର୍ଥବିା ନଜିର ଦାୟିତ୍ବକୁ ଭୁେି ନାହ  ୁ: 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର! 

ଆମର ପ୍ରାକୃତକି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଭାରତକୁ ସକାଭିଡ୍ ବପିକ୍ଷସର ସହଉର୍ଥବିା େସଢଇସର ଦୁନଆିସର ସବୁଠାରୁ 

ଭେ ଆସରାଗୟ ହାର ( ରିକଭରି ସରଟ୍) ହାସେ କରିବାସର ସାହାଯୟ କରୁଛ ି: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର! 

 

17 ଜଲୁାଇ 2020ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ନୁୁୟର୍କ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘରେ ଶକୁ୍ରବାେ ଦିନ ମିଳିତ 

ଜାତିସଂଘ ଅର୍କରନୈତିର୍ ତର୍ା ସାମାଜିର୍ ପେିଷଦ (ଇସିଓଏସ ୍ଓ ସି) ଅଧରିବଶନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତେୀୟ ରବୈଠର୍ରେ ମଖୁ୍ୁ 

ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ ର୍େିଛନି୍ତ।  

 

2021-22 ର୍ାର୍ଯକୁ ର୍ାଳ ପାଇ ଁ 17 ଜନ୍ୁ ରେ ସେୁକ୍ଷା ପେିଷଦେ ଜରଣ ସ୍ଥାୟୀ ସଦସୁ ଭାବରେ ଭାେତର୍ ୁଚୟନ 

ର୍ୋରି୍ଯବା ପରେ ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରର୍ମ ସରବାଧନ ର୍ଲିା।  

 

ଚଳିତ ବଷକେ ଇସିଓ ଏସ ୍ ଓ ସି େ ଉଚ୍ଚସ୍ତେୀୟ ରସଗରମଣ୍ଟେ ର୍ମି ୍ ବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ର୍ଲିା “ରର୍ାଭିଡ୍ -19 ପରେ 

ପହୁପକ୍ଷବାଦ” : 75ତମ ବାଷିର୍ୀରେ ଆମରୁ୍ ରି୍ପେି ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଆବଶୁର୍”। 

 

 

ମିଳିତ ଜାତିସଂଘେ ସ୍ଥାପନାେ 75ତମ ବାଷିର୍ୀ ଅବସେ, ଭାେତେ ,ସେୁକ୍ଷା ପେିଷଦ ସବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରାର୍ମିର୍ତା ସହ 

ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଧ୍ ବନିତ ରହଉଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରର୍ାଭିଡ୍- 19 ପରେ, ଦୁନିଆରେ ‘ସଂସ୍କାେିତ ବହୁପକ୍ଷବାଦ’ େ ଆହ୍ବାନ 

ରଦାହୋଇଛନି୍ତ, ର୍ଯାହା ସମର୍ାଳୀନ ଦୁନିଆେ ବାସ୍ତବିର୍ତାରୁ୍ ଦଶକାଉଛି।  

 

ନିଜେ ସରବାଧନରେ, ଇସିଓ ଏସ ୍ଓସି ଏବଂ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘେ ବିର୍ାଶମଳୂର୍ ର୍ାର୍ଯକୁ  ସରମତ ସ୍ଥାୟୀ ବିର୍ାଶ ଲକ୍ଷୁ 

ହାସ ର୍େିବା ପାଇ ଁଭାେତେ ଦୀଘକ ସମ୍ପକିୃ୍ତରୁ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମରନ ପର୍ାଇର୍ରିଲ । ରସ ର୍ହିର୍ରିଲ ରର୍ଯ ଭାେତେ 

‘ସବକା ସାର୍ଥ ୍, ସବକ୍ ବକିାଶ’ ସକୌଣସି ବୟକି୍ତଙୁ୍କ ବ ିପଛସର ନ ରଖ୍ ିମଳୂ ଏସ ୍ଡଜିି ସିଦ୍ଧାନ୍ତର  ସହ ପ୍ରତନିଧିତି୍ ବ 

କରିର୍ଥାଏ ।  



 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ର୍ହିଛନି୍ତ ରର୍ଯ ଭାେତେ ବୃହତ ଜନସଂଖ୍ୁାେ ସାମାଜିର୍-ଅର୍କରନୈତିର୍ ସଚୂର୍ାଙ୍କରେ ଉନ୍ନତି ଆଣବିାରେ 

ସଫଳତା ବିଶ୍ ବେ ଏସ ୍ ଡିଜି ଲକ୍ଷୁ ଉପରେ ବିରଶଷ ପ୍ରଭାବ ପର୍ାଇର୍ାଏ । ଅନୁ ବିର୍ାଶଶୀଳ ରଦଶମାନଙୁ୍କ 

ରସମାନଙ୍କେ ଏସ ୍ ଡିଜି ଲକ୍ଷୁ ପେୂଣ ର୍େିବାରେ ସାହାର୍ଯୁ ର୍େିବାରୁ୍ ରସ ଭାେତେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରର୍ାଶ 

ର୍େିଛନି୍ତ । 

 

ଏର୍ସିହ "ସ୍ବଚ୍ଛ ଭାେତ ଅଭିର୍ଯାନ", "ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇ ଁ ଆବସ" ର୍ାର୍ଯକୁ କ୍ରମ ଏବଂ "ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାେତ" ରର୍ଯାଜନା 

ମାଧ୍ୟମରେ ପେିମଳ ବୁବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତ ିଆଣବିା ପାଇ ଁଭାେତେ ପ୍ରମଖୁ୍ ରର୍ଯାଜନା, ମହିଳା ସଶକି୍ତର୍େଣ, ଆର୍ରି୍ 

ଅନ୍ତଭକୁ କି୍ତ ଏବଂ ଗହୃ ନିମକାଣ ସନିୁଶି୍ଚତ ର୍େିବାରୁ୍ ରଚଷ୍ଟା ର୍ୋର୍ଯାଇର୍ବିା ରସ ର୍ହିର୍ରିଲ। ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥୁରସବାେ 

ଉପଲବ୍ଧତା ବିସ୍ତାେ ର୍େିବା ଭଳି ବିଷୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରସ ଆରଲାଚନା ର୍େିର୍ରିଲ | 

 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପେିରବଶ ସି୍ଥେତା ଏବଂ ରଜୈବ ବିଭିଧତା ସଂେକ୍ଷଣ ରନଇ ଭାେତେ ଲକ୍ଷୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆରଲାତପାତ 

ର୍େିର୍ରିଲ, ଏବଂ ଆନ୍ତଜକାତୀୟ ରସାଲାେ୍ ଆଲାଏନ୍ ସ ଏବଂ ବିପର୍ଯକୁ ୟ ମରୁ୍ାବିଲାେ ଭିତି୍ତଭୂମୀ ଗଠନ ପାଇ ଁଭାେତେ 

ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିର୍ାରୁ୍ ମରନ ପର୍ାଇରଲ  ।  

 

ପ୍ରର୍ମ ପ୍ରତିକି୍ରୟାଶୀଳ ରଦଶ ଭାବରେ ଭାେତେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାେ ଭୂମିର୍ା ବିଷୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉରେଖ୍ 

ର୍େିର୍ରିଲ ।  ବିଭିନ୍ନ ରଦଶରୁ୍ ଔଷଧ ରର୍ଯାଗାଣ ସନିୁଶି୍ଚତ ର୍େିବା ତର୍ା ସାର୍କ ରଦଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିଳିତ ପ୍ରତିକି୍ରୟା 

େଣନୀତି ସମନ୍ୱୟ େକ୍ଷା ର୍େିବା ପାଇ ଁଭାେତ ସେର୍ାେ ଏବଂ ଭାେତୀୟ ଫାମକା ର୍ମ୍ପାନୀଗଡିୁର୍ ପ୍ରଦାନ ର୍େିର୍ବିା 

ସମର୍କନରୁ୍ ମରନ ରସ ପର୍ାଇର୍ରିଲ। 

 

ଏହା ଦି୍ ବତୀୟ ଅବସେ ର୍ଲିା ରର୍ଯରବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇସିଓଏସ ୍ ଓ ସି ରୁ୍ ସରବାଧନ ର୍େିର୍ରିଲ । ପବୂକେୁ ରସ 

ଜାନୁୟାେୀ 2016ରେ ଇସିଓଏସ ୍ଓ ସିେ 70 ତମ ବାଷିର୍ୀରେ ମଖୁ୍ୁ ଭାଷଣ ରଦଇର୍ରିଲ । 

 

ନୂଆ ଦଲି୍ଲୀ 

ଜେୁାଇ 17, 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 

 


