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ఐక్యరాజ్యసమితి సంస్కరణల కేంద్రముగా బహుపాక్షికత 
సంస్కరణలకు ప్రధాని పిలుపునిచ్చారు.  
   

'సబ్కా సాథ్, సబ్కా వికాస్, సబ్కా విశ్వస్' అనే మా ధ్యేయం 
ఎవరినీ వెనుక విడువకూడదనే ప్రధాన ఎస్ డిజి సూత్రంతో 
ప్రతిధ్వనిస్తుంది: ప్రధాని 
 

అభివృద్ధి మార్గంలో ముందుకు సాగుతున్నప్పుడు, మన గ్రహం 
పట్ల మా బాధ్యతను మేము  మర్చిపోవడం లేదు: ప్రధాని 
 

కోవిడ్ కి వ్యతిరేకంగా పోరాటంలో భారతదేశం ప్రపంచంలోని 
ఉత్తమ రికవరీ రేట్ల సాధించడానికి మా కూకటివేళ్ల స్థాయి 
ఆరోగ్య వ్యవస్థ సహాయపడుతుంది: ప్రధాని 
 

ప్రధాని శ్రీ నరేంద్ర మోడీ శుక్రవారం 17 జూలై 2020 న 
న్యూయార్క్ లోని ఐక్యరాజ్యసమితిలో ఈ ఏడాది జరిగిన 
ఉన్నత స్థాయి విభాగంలో ఐక్యరాజ్యసమితి ఆర్థిక, సామాజిక 
మండలి (ఇకోసోక్) సమావేశంలో  కీలక ఉపన్యాసం  చేశారు. 
 



భద్రతా మండలిలో 2021-22 కు గాను జూన్ 17 న అశాశ్వత 
సభ్యత్వానికి భారతదేశం అఖండంగా ఎన్నికైన తరువాత విస్తృత 
ఐక్యరాజ్య సభ్యులకు ఇది ప్రధాని మొదటి ఉపన్యాసం. 
 

ఈ సంవత్సరం ఇకోసోక్ యొక్క ఉన్నత-స్థాయి విభాగం యొక్క 
నేపథ్యం "కోవిడ్ 19 తరువాత బహుపాక్షికత: 75 వ 
వార్షికోత్సవంలో మనకు ఎలాంటి ఐక్యరాజ్యసమితి అవసరం". 
 

ఐక్యరాజ్యసమితి స్థాపించిన 75 వ వార్షికోత్సవంతో 
సమానంగా, రాబోయే  ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలి 
సభ్యత్వానికి భారతదేశ ప్రాధాన్యతతో ఈ నేపథ్యం 
ప్రతిధ్వనిస్తుంది. కోవిడ్-19 అనంతర ప్రపంచంలో 
‘సంస్కరించబడిన బహుపాక్షికత’ కోసం భారతదేశం చేసిన పిలుపును 
ప్రధాని పునరుద్ఘాటించారు, ఇది సమకాలీన ప్రపంచంలోని 
వాస్తవాలను ప్రతిబింబిస్తుంది. 
 

తన ఉపన్యాసంలో, ఇకోసోక్ తో భారత కు ఉన్న సుదీర్ఘ 
అనుబంధాన్ని మరియు స్థిరమైన అభివృద్ధి లక్ష్యాల తో సహా 
ఐక్యరాజ్యసమితి యొక్క అభివృద్ధి పనులను ప్రధాని 
గుర్తుచేసుకున్నారు. భారతదేశ అభివృద్ధి నినాదం ‘ సబ్కా సాత్, 

సబ్కా వికాస్, సబ్కా విశ్వస్’ ఎవరినీ వెనుక విడువకూడదనే కీలక 
ఎస్ డిజి సూత్రంతో ప్రతిధ్వనిస్తుందని ఆయన గుర్తించారు. 
 

తన విస్తారమైన జనాభా యొక్క సామాజిక-ఆర్థిక సూచికలను 
విజయవంతంగా మెరుగుపరచడంతో ప్రపంచ ఎస్ డిజి లక్ష్యాలపై 
భారతదేశం గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపిందని  ప్రధాని ఎత్తి 
చూపారు. ఇతర అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలకు వారి ఎస్ డిజి 
లక్ష్యాలను చేరుకోవడంలో భారతదేశం మద్దతు యొక్క 
నిబద్ధత గురించి ఆయన మాట్లాడారు. 
 



"స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్" ద్వారా పారిశుద్ధ్య ప్రాప్యతను 
మెరుగుపరచడం, మహిళా సాధికారత, ఆర్థిక చేరికను సునిశ్చితం 
చేయటం మరియు "అందరికీ గృహం" కార్యక్రమం  "ఆయుష్మాన్ 
భారత్" వంటి ప్రధాన పథకాల ద్వారా గృహ మరియు ఆరోగ్య 
సంరక్షణ లభ్యతను విస్తరించడంతో పాటు భారతదేశంలో 
కొనసాగుతున్న అభివృద్ధి ప్రయత్నాల గురించి ఆయన 
మాట్లాడారు. 
 

పర్యావరణ సుస్థిరత మరియు జీవ వైవిధ్య పరిరక్షణపై 
భారతదేశం యొక్క దృష్టిని ప్రధానమంత్రి ఎత్తిచూపారు, ఆయన 
అంతర్జాతీయ సౌర కూటమి మరియు విపత్తు నిరోధక మౌలిక 
సదుపాయాల కూటమి స్థాపనలో భారతదేశం యొక్క ప్రధాన 
పాత్రను గుర్తుచేసుకున్నారు. 
 

భారతదేశం తన ప్రాంతంలో పోషించిన తన పాత్ర గురించి, మొదటి 
ప్రతిస్పందనదారునిగా మాట్లాడుతూ, వివిధ దేశాలకు ఔషధ 
సరఫరాను   నిశ్చితం చేయటం మరియు సార్క్ దేశాలలో ఉమ్మడి 
ప్రతిస్పందన వ్యూహాన్ని సమన్వయం చేయడానికి భారత 
ప్రభుత్వం మరియు భారత ఫార్మా కంపెనీలు అందించిన 
సహకారాన్ని ప్రధాని గుర్తు చేశారు. 
 

ఇకోసోక్ లో ప్రధాని ప్రసంగించడం ఇది రెండోసారి. ఇంతకుముందు 
ఆయన జనవరి 2016 లో ఇకోసోక్ 70 వ వార్షికోత్సవంలో కీలక 
ఉపన్యాసం చేశారు. 
 

క్రొత్త ఢిల్లీ 
జూలై 17, 2020 

 
 

 

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