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યુએનની સામાન્ય સભા ખાતે વડાપ્રધાનનુું વક્તવ્ય
સપ્ટેમ્બર 25, 2021
વડાપ્રધાને 25 સપ્ટેમ્બર 2021ના રોજ યુએન સામાન્ય સભા (યુએનજીએ) ખાતે ચાલી રહેલા 76માું સત્રમાું ઉચ્ચ
સ્તરના વર્ગને સુંબોધન કયુું હતુ.ું યુએનજીએ ખાતે હાઈ લેવલ વીકમાું વડાપ્રધાનનુું આ ચોથુું વક્તવ્ય હતુ.ું

2. તેમનુું વક્તવ્ય શરૂ થાય તે પહેલાું સામાન્ય સભાના 76માું સત્રના પ્રમુખ મહામહહમ અબ્દુલ્લા શાહીદે વડાપ્રધાનનુું
અહભવાદન કયુું હતુ.ું

3. 76મી યુએનજીએ ચચાગની હથમ "કોહવડ-19માુંથી બહાર નીકળવા માટે આશાનુું ર્ઠન કરવુું, ટકાઉપણાનુું

પુનઃહનમાગણ, હવશ્વની જરૂરરયાતોને સુંતોષવી, લોકોના અહધકારોને સન્માન આપવુું અને યુનાઈટેડ નેશન્સમાું નવચેતન
લાવવુ”ું હતી.
4. પોતાના વક્તવ્યમાું વડાપ્રધાને આુંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાય સામેના કેટલાક મહત્ત્વના મુદ્દાનો ઉલ્લેખ કયો હતો:
> લોકશાહીની જનનીનુું પ્રહતહનહધત્વ કરતા અને પોતાના અનુભવોના આધારે વડાપ્રધાને ખાતરી આપી કે લોકશાહી
પરરણામ આપી શકે છે , અને લોકશાહીએ પરરણામ આપ્યુું છે .
> તેમની શાસન દ્રહિ એવી છે કે જયાું સુંકહલત અને ન્યાયપૂણગ હવકાસ દ્વારા કોઈ પાછળ ન રહે.
> વૈહશ્વક પ્રર્હત પર ભારતના હવકાસની અસર સ્પિ છે - જયારે ભારત આર્ળ વધે છે , ત્યારે હવશ્વ આર્ળ વધે
છે ; જયારે ભારત સુધારા કરે છે , ત્યારે હવશ્વ પરરવર્તતત થાય છે .

> કુદરતી આફતોનો પ્રહતભાવ આપનાર અને આ ક્ષેત્રમાું અને તેનાથી આર્ળ સુરક્ષામાું ચોખ્ખો ફાળો આપનાર તરીકે
ભારતનુું મહત્વ.
> ભારત ટૂુંક સમયમાું હવશ્વભરમાું રસીનો પૂરવઠો શરૂ કરશે.
> ભારત તેના લોકશાહી મૂલ્યોને સુહનહશ્ચત કરવાની સાથે સાથે તેના કરોડો લોકોના દૈહનક જીવનમાું ટેકનોલોજીની
પરરવતગનશીલ ભૂહમકામાું અગ્રણી રહ્ુું છે .
> વૈહવધ્યસભર, હસ્થહતસ્થાપક અને હવસ્તૃત વૈહશ્વક વેલ્યુ ચેઈન તથા ઉત્પાદન કેન્દ્રો અમારા સામૂહહક હહતમાું છે .
> ભારત પાસે ક્લાઈમેટ એક્શન અુંર્ે મજબૂત રેકોડગ છે અને રરન્યુએબલ તથા ગ્રીન હાઇડ્રોજન સહહત મહત્વાકાુંક્ષી

દૃહિ ધરાવે છે .
> પ્રધાનમુંત્રીએ શોષણવાદી હવચારધારા અને ઉગ્રવાદ સામે ચેતવણી આપી હતી અને હવજ્ઞાન આધારરત, બુહદ્ધર્મ્ય
અને પ્રર્હતશીલ હવચારસરણીનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો. આતુંકવાદનો રાજકીય સાધન તરીકે ઉપયોર્ કરવાથી તેનો
ઉપયોર્ કરનારાઓને જ નુકસાન થશે.
> અફઘાહનસ્તાનના મામલે વડાપ્રધાને અફઘાન ભૂહમને આતુંકવાદીઓ દ્વારા ઉપયોર્માું ન લેવાની હાકલ કરી હતી.
તેમણે કહ્ુું કે અફઘાહનસ્તાનની દુદગશાનો અન્ય દેશોએ લાભ ન લેવો જોઈએ. અફઘાન મહહલાઓ, બાળકો અને
લઘુમતીઓ પ્રત્યે હવશ્વની જવાબદારી છે .
> યુએન હસક્યુરરટી કાઉહન્સલના પ્રમુખપદ દરહમયાન ભારતે મેરીટાઇમ હસક્યોરરટી પર એક મહત્વના પરરણામ
દસ્તાવેજને આકાર આપ્યો હતો. આુંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાયે હનયમો આધારરત હવશ્વ વ્યવસ્થાને મજબૂત કરવા માટે એક
અવાજમાું બોલવુું જોઈએ.
> સમુદ્રો અને તેના સુંસાધનોનો ઉપયોર્ થવો જોઈએ, દુરુપયોર્ નહીં.
> આુંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપાર માટે સમુદ્રો જીવનરેખા સમાન છે . તેને હવસ્તરણ અને એક્સક્લુઝન અને હનષેધ સામે રક્ષણ
આપવુું જોઈએ.
> યુનાઇટેડ નેશન્સે તેની અસરકારકતા અને હવશ્વસનીયતા વધારવી જ પડશે. આ મુદ્દે કેટલાક પ્રશ્નો છે .
5. સુંચાલકીય પડકારો અને કદ ઘટયુું હોવા છતાું, 76મુું યુએનજીએ સત્ર ભારત માટે મહત્વનુું મુંચ હતુ.ું હવકાસશીલ
હવશ્વના અગ્રણી અવાજ તરીકે, 76માું UNGAના ઉચ્ચ સ્તરીય હવભાર્માું પ્રધાનમુંત્રીના સુંબોધનમાું કોહવડ -19

અને રસીની સમાનતા, આુંતરરાષ્ટ્રીય આતુંકવાદ, અફઘાહનસ્તાન, આુંતરરાષ્ટ્રીય શાુંહત અને સુરક્ષા, સુધારેલ બહુ પક્ષીયવાદ
અને ટકાઉ હવકાસ સહહતના હવહવધ મુદ્દાઓ પર ભારતના હવચારો રજૂ કરવાની તક પૂરી પાડી હતી. યુએન સાથેના
અમારા જોડાણે દહક્ષણ-દહક્ષણ હવકાસ ભાર્ીદાર તરીકે અમારા લાુંબા સમયથી અને વધતી હવશ્વસનીયતાને પ્રસ્તુત
કરવામાું મદદ કરી છે , ખાસ કરીને ભારત-યુએન હવકાસ ભાર્ીદારી ભુંડોળ, હવકાસ માટે હધરાણ અને એસડીજી 17
હેઠળ વૈહશ્વક ભાર્ીદારીના હવચાર માટે આબોહવા પરરવતગન સહહત ભારતની પ્રહતબદ્ધતાના સુંદભગમાું આ વાત
સાચી છે .
ન્યૂ યોકગ
સપ્ટેમ્બર 25, 2021
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.

