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ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੰਬਧ
ੋ ਨ
25 ਸਤੰਬਰ, 2021
1. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ (UNGA) ਦੇ 76ਿੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਚ
ਪ੍ੱਧਰੀ ਵਹੱਸੇ ਨੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕੀਤਾ। UNGA ਦੇ ਉੱਚ ਪ੍ੱਧਰੀ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚੌਥਾ
ਸੰਬੋਧਨ ਸੀ।
2. UNGA ਵਿਖੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ 76ਿੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਾਮਵਹਮ
ਸ਼ਰੀ ਅਬਦੁ ੱਲਾ ਸ਼ਾਵਹਦ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਿਾਗਤ ਕੀਤਾ।
3. UNGA ਦੀ 76ਿੀਂ ਬਵਹਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ "COVID -19 ਤੋਂ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੁ ਆਰਾ
ਲਚਕੀਲਾਪ੍ਣ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਵਟਕਾਊ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਧਰਤੀ ਦੀਆਾਂ ਲੋ ੜਾਾਂ ਪ੍ਰੀਆਾਂ ਕਰਨਾ,
ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰਾਾਂ ਦਾ ਸਵਤਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ"।
4. ਆਪ੍ਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜਦ ਕਈ ਮਹੱਤਿਪ੍ਰਨ
ਮੁੱਵਦਆਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ:
> ਲੋ ਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਨਨੀ ਦੇ ਨੁ ਮਾਇੰਦੇ ਿਜੋਂ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਤਜ਼ਰਵਬਆਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ
ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਵਕ ਲੋ ਕਤੰਤਰ ਕਾਰਗਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋ ਕਤੰਤਰ ਕਾਰਗਰ ਵਰਹਾ ਹੈ।
> ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਨੁ ਸਾਰ ਏਕੀਵਿਤ ਅਤੇ ਵਨਆਾਂਪ੍ਰਨ ਵਿਕਾਸ ਸਦਕਾ ਕੋਈ ਿੀ ਵਪ੍ੱਛੇ ਨਹੀਂ
ਰਵਹੰਦਾ।
> ਆਲਮੀ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਪ੍ੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਭਾਿ ਹੈ - ਜੇ ਭਾਰਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ
ਦੁ ਨੀਆ ਅੱਗੇ ਿਧਦੀ ਹੈ; ਜੇ ਭਾਰਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਦੁ ਨੀਆ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਿ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
> ਕੁ ਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਾਂ ਨਾਲ ਨਵਜੱਠਣ ਿਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਵਿੱਚ
ਯੋਗਦਾਨਕਰਤਾ ਿਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ।

> ਭਾਰਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੁ ਨੀਆ ਨੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਪ੍ਲਾਈ ਕਰਨਾ ਵਫਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ ਕਰੇਗਾ।
> ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਲੋ ਕਤੰਤਵਰਕ ਕਦਰਾਾਂ ਕੀਮਤਾਾਂ ਨੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੇ ਕਰੋੜਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ
ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਿਨ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਵਰਿਰਤਨਕਾਰੀ ਭਵਮਕਾ ਨੰ ਿਰਤਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਮੋਹਰੀ
ਵਰਹਾ ਹੈ।
> ਿੰਨ ਸੁਿੰਨੀ, ਲਚਕੀਲੀ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਆਲਮੀ ਿੈਲਯ ਚੇਨ ਅਤੇ ਉਤਪ੍ਾਦਨ ਕੇਂਦਰ ਸਾਡੇ ਸਮਹਕ ਵਹਤਾਾਂ
ਵਿੱਚ ਹਨ।
> ਜਲਿਾਯ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਾਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਜ਼ਬਤ ਵਰਕਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ
ਚੀਜਾਾਂ ਅਤੇ ਹਰੀ ਹਾਈਡਰ ੋਜਨ ਸਣੇ ਅਵਭਲਾਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ।
> ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਪ੍ੱਛੇਿਧ ਸੋਚ ਅਤੇ ਕੱਟੜਿਾਦ ਵਖਲਾਫ ਸਾਿਧਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਵਗਆਨਕ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ
ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਅਪ੍ਨਾਉਣ ਦੀ ਤਜਿੀਜ਼ ਰੱਖੀ। ਅੱਤਿਾਦ ਨੰ ਰਾਜਨੀਵਤਕ ਸਾਧਨ ਿਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਉਲਟਾ ਪ੍ਿੇਗਾ।
> ਅਫਗਾਵਨਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫਗਾਵਨਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੰ ਅੱਤਿਾਦੀਆਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਨਾ
ਿਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਨਾ ਹੀ ਅਫਗਾਵਨਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਦਜੇ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਿੱਲੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਵਕਆ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਫਗਾਨੀ ਔਰਤਾਾਂ, ਬੱਵਚਆਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਗਣਤੀਆਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁ ਨੀਆ ਦੀ ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀ ਬਣਦੀ
ਹੈ।
> ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਵਖਆ ਪ੍ਵਰਸ਼ਦ ਦੀ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਬਾਰੇ
ਮਹੱਤਿਪ੍ਰਨ ਨਤੀਜਾ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰ ਵਨਯਮ-ਅਧਾਵਰਤ ਆਲਮੀ
ਵਿਿਸਥਾ ਨੰ ਮਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਆਿਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
> ਸਮੁੰਦਰਾਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ, ਨਾਵਕ ਦੁ ਰਿਰਤੋਂ, ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
> ਸਮੁੰਦਰ ਆਲਮੀ ਿਪ੍ਾਰ ਲਈ ਜੀਿਨ ਰੇਖਾ ਿਾਾਂਗ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੰ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਬੇਦਖਲੀ ਤੋਂ
ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰੱਵਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
> ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੰ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਰਭਾਿਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੰ ਿਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਵਹਲ 'ਤੇ
ਸਿਾਲੀਆ ਵਨਸ਼ਾਨ ਹਨ।

5. ਸੰਚਾਲਨ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਿਜਦ UNGA ਦਾ 76ਿਾਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਲਈ
ਮਹੱਤਿਪ੍ਰਨ ਮੰਚ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੁ ਨੀਆ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਆਿਾਜ਼ ਹੋਣ ਿਜੋਂ ਭਾਰਤ ਨੰ 76ਿੇਂ
UNGA ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਚ ਪ੍ੱਧਰੀ ਵਹੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸਦਕਾ COVID -19 ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਦੇ
ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਨਆਾਂ, ਆਲਮੀ ਅੱਤਿਾਦ, ਅਫਗਾਵਨਸਤਾਨ, ਕੌਮਾਾਂਤਰੀ ਸ਼ਾਾਂਤੀ, ਸੁਰੱਵਖਆ, ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਬਹੁਪ੍ੱਖਿਾਦ ਅਤੇ
ਵਟਕਾਉ ਵਿਕਾਸ ਿਰਗੇ ਕਈ ਮੁੱਵਦਆਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਮਵਲਆ। ਸੰਯੁਕਤ
ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧਾਾਂ ਸਦਕਾ ਸਾਨੰ ਦੱਖਣ-ਦੱਖਣ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈਿਾਲ ਿਜੋਂ, ਖਾਸਕਰ ਭਾਰਤ-ਸੰਯੁਕਤ
ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈਿਾਲੀ ਫੰਡ, ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਜਲਿਾਯ ਤਬਦੀਲੀ ਸਮੇਤ SDG 17 ਅਧੀਨ
ਆਲਮੀ ਭਾਈਿਾਲੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਿਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਿਧ ਰਹੇ ਵਰਕਾਰਡ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਿੀ ਮਦਦ ਵਮਲੀ ਹੈ।
ਵਨਊ ਯੌਰਕ
25 ਸਤੰਬਰ, 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.

