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ஐ நா ப ாதுச் சப யில் ிரதம மந்திாியின் பசாற்ப ாழிவு
பசப்டம் ர் 25, 2021
ஐ.நா ப ாதுச் சப யின்76 வது அமர்வின் (UNGA) 25 பசப்டம் ர் 2021 அன்று உயர்மட்ட ிாிவில்
ிரதமர் உபரயாற்றினார். இது UNGA வின் உயர்மட்ட வாரத்தில் ிரதமாின் நான்காவது
உபரயாகும்.
2. ஐ.நா ப ாதுச் சப யில் உபரயாற்ற பதாடங்கும் முன்பு, ஐ.நா ப ாதுச் சப யின்76 வது UNGA
அமர்வின் தபைவர் எச்.இ. திரு அப்துல்ைா ஷஹிட் ிரதமபர வரவவற்றார்.
3.76வது யுஎன்ஜிஏ விவாதத்தின் கருப்ப ாருள் “ வகாவிட்-19 லிருந்து மீண்டு,நிபைதன்பமயுடன்
மீண்டும் கட்டிபயழுப் ,கிரகத்தின் வதபவகளுக்கு திைளிக்க, மக்களின் உாிபமகபள மதிக்க
மற்றும் ஐக்கிய நாடுகள் சப க்கு புத்துயிர் அளிக்கும் நம் ிக்பகயின் மூைம் பநகிழ்ச்சிபய
உருவாக்குதல்” என் தாகும்.”.
4. ிரதமர் தனது உபரயில், சர்வவதச சமூகம் எதிர்பகாள்ளும் ை முக்கியமான ிரச்சிபனகபளத்
பதாடுத்தார்
> ஜனநாயகத்தின் தாபய ிரதிநிதித்துவப் டுத்தி, தனது பசாந்த அனு வங்களின்
அடிப் படயில்,ஜனநாயகம் வழங்கமுடியும் ஜனநாயகம் வழங்கியுள்ளது என் பத ிரதமர்
உறுதிப் டுத்தினார்.
> ஒருங்கிபைந்த மற்றும் சமமான வளர்ச்சியின் மூைம் யாரும் ின்வாங்காத ஒன்றாக அவரது
நிர்வாகப் ார்பவ உள்ளது..
> உைக வளர்ச்சியில் இந்தியாவின் வளர்ச்சியின் தாக்கம் பதளிவாக உள்ளது- இந்தியா
வளரும்வ ாது, உைகம் வளரும்; இந்தியா சீர்திருத்தும்வ ாது, உைகம் மாறும்.
> இயற்பக வ ரழிவுகளுக்கு திைளிப் வராகவும், ிராந்தியத்திலும் அதற்கு அப் ாலும்
ாதுகாப்புக்கு நிகர ங்களிப் ாளராகவும் இந்தியாவின் முக்கியத்துவம்.
> இந்தியா உைகிற்கு தடுப்பூசி விநிவயாகத்பத மீண்டும் பதாடங்கும்.
> வகாடிக்கைக்கான அன்றாட வாழ்க்பகயில் பதாழில்நுட் த்தின் உருமாறும் ாத்திரத்தில்
இந்தியா முன்வனாடியாக உள்ளது, அவத வநரத்தில் அதன் ஜனநாயக மதிப்புகபள உறுதி
பசய்கிறது.

> ஒரு ன்முகப் டுத்தப் ட்ட,பநகிழ்திறன் மற்றும் விாிவாக்கப் ட்ட உைகளாவிய மதிப்பு சங்கிலி
மற்றும் உற் த்தி பமயங்கள் எங்கள் கூட்டு நைனில் உள்ளது.
> இந்தியா காைநிபை நடவடிக்பககளில் வலுவான திபவக் பகாண்டுள்ளது மற்றும்
புதிப் ிக்கத்தக்க ப ாருட்கள் மற்றும் சுபம பஹட்ரஜன் உட் ட ஒரு ைட்சிய ார்பவ உள்ளது:
> ிற்வ ாக்கு சிந்தபன மற்றும் தீவிரவாதத்திற்கு எதிராக எச்சாிக்பக விடுத்த ிரதமர், அறிவியல்
அடிப் படயிைான, குத்தறிவு மற்றும் முற்வ ாக்கு சிந்தபனபய முன்பமாழிந்தார்.
யங்கரவாதத்பத ஒரு அரசியல் கருவியாகப் யன் டுத்துவது அபத பசய் வர்களுக்கு
ின்னபடபவ ஏற் டுத்தும்
 ஆப்கானிஸ்தானில், ஆப்கானிஸ்தான் மண்பை யங்கரவாதிகள் யன் டுத்த
வவண்டாம் என்று ிரதமர் அபழப்பு விடுத்தார். ஆப்கானிஸ்தானின் இக்கட்டான
நிபைபய மற்ற மாநிைங்கள் யன் டுத்திக் பகாள்ளக்கூடாது. ஆப்கானிஸ்தான்
ப ண்கள், குழந்பதகள் மற்றும் சிறு ான்பமயினருக்கு உைகம் கடபமப் ட்டுள்ளது.
> ஐ.நா ாதுகாப்பு கவுன்சிலின் தபைவராக இருந்தவ ாது, கடல்சார் ாதுகாப்பு குறித்த
ஒரு முக்கியமான முடிவு ஆவைத்பத இந்தியா வடிவபமத்தது.விதிகள் அடிப் படயிைான
உைக ஒழுங்பக வலுப் டுத்த சர்வவதச சமூகம் ஒவர குரலில் வ ச வவண்டும்
> கடல்களும் அவற்றின் வளங்களும் தவறாக யன் டுத்தப் டாமல்
யன் டுத்தப் டவவண்டும்.

> ப ருங்கடல்கள் சர்வவதச வர்த்தகத்திற்கான உயிர்நாடிகள்,வமலும் விாிவாக்கம் மற்றும்
விைக்குவதிலிருந்து துகாக்கப் டவவண்டும்.
> ஐக்கிய நாடுகள் சப அதன் பசயல்திறபனயும் நம் கத்தன்பமபயயும் வமம் டுத்த
வவண்டும். அந்த எண்ைிக்பகயில் வகள்விகள் உள்ளன.
5. பசயல் ாட்டுச் சவால்கள் மற்றும் இயற்பகயின் அளபவ குபறத்த வ ாதிலும், 76 வது
UNGA இந்தியாவிற்கு ஒரு முக்கியமான தளமாக இருந்தது.வளரும் நாடுகளின் முன்னைி
குரைாக, 76 வது UNGA இன் உயர்மட்ட ிாிவில் ிரதமாின் உபர வகாவிட்-19 மற்றும்
தடுப்பூசி சமநிபை, யங்கரவாதம்,ஆப்கானிஸ்தான்,சர்வவதச அபமதி மற்றும் ல்வவறு
ிரச்சிபனகள் குறித்து இந்தியாவின் கருத்துக்கபள முன்பவக்க வாய்ப் ளித்தது.
ாதுகாப்பு,சீர்திருத்த ைதரப்பு மற்றும் நிபையான வளர்ச்சி. ஐ.நாவுடனான எங்கள்

ஈடு ாடு, பதற்கு-பதற்கு வளர்ச்சி ங்காளியாக, குறிப் ாக இந்தியா- ஐ.நா வமம் ாட்டு
கூட்டாண்பம நிதி, வமம் ாட்டுக்கான நிதி மற்றும் SDG17 இன் கீழ் உைகளாவிய
கூட்டாண்பம வயாசபனக்கான இந்தியாவின் அர்ப் ைிப்பு ஆகியவற்றுக்கு எங்கள்
நீண்டகாை மற்றும் வளர்ந்து வரும் நற்சான்றுகபள முன்னிறுத்த உதவியது.காைநிபை
மாற்றம் உட் ட.
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