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ି ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ପରିଷଦକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମମବାଧନ
ମସମପେମର
ବ 25, 2021
25 ମସମପେମର
ବ 2021 ମର ଅନୁ ଷ୍ଠତ
ି ମିଳତ
ି ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ (ୟୁ ଏନଜିଏ) ର 76 ତମ ଅଧିମେଶନର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ
ମସଗମମଣ୍ଟକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମମବାଧିତ କରିଛନ୍ତି। ୟୁ ଏନଜିଏର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଅଧିମେଶନ ସପ୍ତାହମର ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚତୁ ର୍ଥ ସମମବାଧନ
ଥିଲା।
2. ୟୁ ଏନଜିଏକୁ ସମମବାଧନ ଆରମ୍ଭ କରିୋ ପୂେର
ଥ ୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ପରିଷଦର 76 ତମ ଅଧିମେଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
ମାନୟେର ଅେଦୁ ଲ୍ଲା ସହିଦ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିମଲ।
3. 76 ତମ ୟୁ ଏନଜିଏ େିତକଥର େିଷୟେସ୍ତୁ ମହଉଛି "ମକାଭିଡ-19 ରୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଆଶାମର ସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିୋ, ନିରନ୍ତର ଭାେମର
ପୁନଃନିମାଥ ଣ, ପୃଥିେୀର ଆେଶୟକତା ଅନୁ ଯାୟୀ ପଦମକ୍ଷପ ମନୋ, ମଲାକଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ସମ୍ମାନ ମଦୋ ଏେଂ ମିଳତ
ି ଜାତିସଂଘକୁ ସକ୍ରିୟ
କରିୋ”।
4. ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣମର ଆନ୍ତଜଥାତିକ ସମୁଦାୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ମହଉଥିୋ ଅମନକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପମର କହିଥିମଲ:
> ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମା' କୁ ପ୍ରତିନଧି
ି ତ୍ୱ କରିୋ ଏେଂ ନିଜ ଅନୁ ଭୂତିକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଜାରମଦଇ କହିଛନ୍ତି ମଯ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳତା
ସହିତ କାଯଥୟ କରିପାରିେ, ଗଣତନ୍ତ୍ର କାଯଥୟ କରିଛ।ି
> ତାଙ୍କର ଦୃ ଷ୍ଟମି କାଣମର ଶାସନ ମହଉଛି ମଯଉଁଠାମର ସମନିବତ ଏେଂ ସମାନ େିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାମର ମକହି େଞ୍ଚିତ ରହନ୍ତି ନାହିଁ।
> େିଶ୍ୱର ପ୍ରଗତି ଉପମର ଭାରତର େିକାଶର ପ୍ରଭାେ ସ୍ପଷ୍ଟ - ମଯମତମେମଳ ଭାରତ ପ୍ରଗତି କମର, େିଶ୍ୱ ପ୍ରଗତି କମର; ମଯମତମେମଳ
ଭାରତ ସଂସ୍କାର କମର, େିଶ୍ୱମର ପରିେର୍ତ୍ଥନ ଆମସ।
> ପ୍ରାକୃ ତକ
ି େିପଯଥୟୟର ମୁକାେିଲା ଏେଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ତର୍ା ଏହାର ୋହାମର ନିରାପର୍ତ୍ା ପାଇଁ ଭାରତର ଅେଦାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ।
> ଭାରତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର େିଶ୍ୱକୁ ଟିକା ମଯାଗାଣ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିେ।
> ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲୟମୋଧକୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରି ମକାଟି ମକାଟି ମଲାକଙ୍କ ମଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀେନମର ପ୍ରଯୁକ୍ତିେଦ
ି ୟା ଦ୍ୱାରା ପରିେର୍ତ୍ଥନ ଆଣିୋମର
ଭାରତ ଅଗ୍ରଣୀ ରହିଛ।ି
> ଏକ େିେଧ
ି , ମଜେୁ ତ ଏେଂ େିସ୍ତାରିତ େିଶ୍ୱ ମୂଲୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏେଂ ଉତ୍ପାଦନ ମକନ୍ଦ୍ର ଆମର ସାମୂହକ
ି ସ୍ୱାର୍ଥମର।

> ଜଳୋୟୁ ପରିେର୍ତ୍ଥନକୁ ମନଇ କାଯଥୟ ଉପମର ଭାରତର ଏକ ଦୃ ଢ ମରକଡଥ ରହିଛ ି ଏେଂ ନେୀକରଣ ମଯାଗୟ ତର୍ା ସେୁ ଜ ହାଇମରାମଜନ
ସମମତ ଏକ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଦୃ ଷ୍ଟିମକାଣ ରହିଛ।ି
> ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିମମ
ନ ଖ
ି , ଯୁକ୍ତିସମ୍ମତ ଏେଂ ପ୍ରଗତିଶୀଳ
ୁ ୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏେଂ ଉଗ୍ରୋଦ େିମରାଧମର ସତକଥ କରିଥିମଲ ଏେଂ େିଜ୍ଞାନ ଭିର୍ତ୍କ
ଚିନ୍ତାଧାରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାେ ମଦଇଥିମଲ। ଆତଙ୍କବାଦକୁ ଏକ ରାଜନମ ୈତକ
ି ଉପକରଣ ଭାେମର େୟେହାର କରୁଥିୋ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପମର ଏହା
ଓଲଟା ପମଡ।
> ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଆତଙ୍କୋଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା େୟେହାର ନମହୋକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହବାନ ମଦଇଥିମଲ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପରିସ୍ଥିତର
ି ଅନୟ
ମଦଶମାମନ ଲାଭ ଉଠାଇୋ ଉଚିତ୍ ନୁ ମହଁ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ମହିଳା, ଶିଶୁ ଏେଂ ସଂଖୟାଲଘୁଙ୍କ ପାଇଁ େିଶ୍ୱର ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛ।ି
> ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କାଳମର ଭାରତ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ଉପମର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ ଫଳାଫଳ ଡକୁ ୟମମଣ୍ଟକୁ ରୂପ ପ୍ରଦାନ
କରିଥିଲା। ଏକ ନିୟମ-ଆଧାରିତ େିଶ୍ୱ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ମଜେୁ ତ କରିୋ ପାଇଁ ଆନ୍ତଜଥାତିକ ସମୁଦାୟ ଏକ ସ୍ୱରମର କହିୋ ଜରୁରୀ ଅମଟ।
> ମହାସାଗର ଏେଂ ଏଗୁଡକ
ି ର ସମବଳର ଉପମଯାଗ କରାଯିୋ ଆେଶୟକ, ଅପେୟେହାର ନୁ ମହଁ।
> ଆନ୍ତଜଥାତିକ ୋଣିଜୟ ପାଇଁ ମହାସାଗର ଜୀେନମରଖା ଅମଟ, ଏେଂ ଏହାକୁ େିସ୍ତାର ଏେଂ ଅଲଗା କରିୋରୁ ରକ୍ଷା କରାଯିୋ ଉଚିତ୍।
> ମିଳତ
ି ଜାତିସଂଘ ଏହାର ପ୍ରଭାେ ଏେଂ ନିଭର
ଥ ମଯାଗୟତା େୃ ଦ୍ଧି କରିୋ ଆେଶୟକ। ଏମନଇ ପ୍ରଶନ ଅଛି।
5. ପରିଚାଳନାଗତ ସମସୟା ସମେ 76 ତମ ୟୁ ଏନଜିଏ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ ପଲାଟଫମଥ ଥିଲା। େିକାଶଶୀଳ ମଦଶମାନଙ୍କର
ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱର ଭାେମର 76 ତମ ୟୁ ଏନଜିଏର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ମସଗମମଣ୍ଟମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମମବାଧନ ମକାଭିଡ-19 ଏେଂ ଟିକା େଣ୍ଟନମର
ସମାନତା, ଆନ୍ତଜଥାତିକ ଆତଙ୍କୋଦ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, େିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଏେଂ ନିରାପର୍ତ୍ା, େହୁ ପକ୍ଷୀୟ ସଂସ୍କାର ଏେଂ ନିରନ୍ତର େିକାଶ ଆଦି
ପ୍ରସଙ୍ଗମର ଭାରତର ମତାମତ ଉପସ୍ଥାପନା କରିୋର ସୁମଯାଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ମିଳତ
ି ଜାତିସଂଘ ସହିତ ଆମର ଭାଗିଦାରୀ ଦକ୍ଷିଣଦକ୍ଷିଣ େିକାଶ ସହଭାଗୀ ଭାେମର ଆମର ଦୀଘଥ ଦିନର ତର୍ା େଢୁ ଥିୋ ପ୍ରାମାଣିକତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା କରିୋମର ସାହାଯୟ କରିଛ,ି
େିମଶଷକରି ଭାରତ-ଜାତିସଂଘ େିକାଶ ଭାଗିଦାରୀ ପାଣ୍ଠି, େିକାଶ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ଏେଂ ଏସଡିଜ ି 17 ଅଧୀନମର ଜଳୋୟୁ ପରିେର୍ତ୍ଥନ
ସମମତ େିଶ୍ୱ ଭାଗିଦାରୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରତିେଦ୍ଧତା।
ନୁ ୟୟକଥ
ମସମପେମର
ବ 25, 2021
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may be referred to as the official press release.

