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ఐక్యరాజ్యసమితి జ్నరల్ అసెంబ్లీ (యుఎనజీఏ)లో ప్రధాని ప్రసెంగెం
సెపట ెంె బర్ 25, 2021
1. ఐక్యరాజ్యసమితి జ్నరల్ అసెెంబ్లీ (యుఎనజీఏ) ప్రసు తత 76వ సెషనక్ు సెంబెంధెంచి ఉననత స్ాాయి
సమావేశాన్నన ఉద్దేశెంచి 2021 సెపట ెంె బర్ 25న ప్రధాన మెంతిర ప్రసెంగెంచారు. యూఎనజీఏక్ు సెంబెంధెంచి
అతయయననత స్ాాయి వారెంలో ప్రధాన్న చదసిన నాలుగో ప్రసెంగెం ఇద్.
2. యూఎనజీఏలో ప్రసెంగెంచడాన్నకి ముెందత, ప్రధాన మెంతిరన్న జ్నరల్ అసెెంబ్లీ 76వ సెషన అధ్యక్షుడు
గౌరవనీయ శ్రీ అబుేలాీ షాహిద్ ప్లక్రెంచారు.
3. 76వ యూఎనజీఏ చరచ కోసెం ‘‘కోవిడ్-19 నతెంచి కోలుకోవడాన్నకి ఆశావహ దృక్పథెం ద్ాారా
ప్ునరుదధ రణ స్ామరాాాన్నన రూప ెంద్ెంచతకోవడెం, సిారెంగా ప్ునరనరమెంచతకోవడెం, భూగీహెం అవసరాలక్ు
అనతగుణెంగా ప్రతిసపెంద్ెంచడెం, ప్రజ్ల హక్ుులనత గౌరవిెంచడెం, అలాగే ఐక్యరాజ్యసమితికి ప్ునరుత్దు జ్ాన్నన
క్ల్పెంచడెం’’ అనే థీమనత ఎెంచతక్ునానరు.
4. ప్రధాన్న తన ప్రసెంగెంలో, అెంతరాాతీయ సమాజ్ెం నేడు ఎదతర్ుెంటునన అనేక్ ముఖ్యమైన సమసయలనత
ప్రస్ు ావిెంచారు:
> ప్రజ్ాస్ాామాయన్నకి పారతిన్నధ్యెం వహిసు త అలాగే తన స్ ెంత అనతభవాల ఆధారెంగా, ప్రజ్ాస్ాామయెం అన్ననెంటినీ

స్ాకారెం చదయగలదన్న, ప్రజ్ాస్ాామయమే అన్ననెంటినీ ప్రషురెంచిెందన్న ప్రధాన్న ప్ునరుద్ాాటిెంచారు.
> సమగీమైన అలాగే సమానతాెంత్ో క్ూడిన అభివృద్ధ ద్ాారా ఏ ఒక్ురూ వెనతక్బడి పో క్ూడదనేద్ద తన

ప్రపాలన యొక్ు దృక్పథెం అన్న చెపాపరు.
> ప్రప్ెంచ ప్ురోభివృద్ధ పెై భారత్ యొక్ు అభివృద్ధ ప్రభావెం అనేద్ జ్గద్ాద్తెం – భారత్ అభివృద్ధ

చెెంద్నప్ుపడు, ప్రప్ెంచెం క్ూడా ప్ురోగమిసతుెంద్, భారత్ సెంసురణలు అమలు చదసినప్ుపడు, ప్రప్ెంచెం క్ూడా
రూపాెంతరెం చెెందతతయెంద్.

> ప్రక్ృతి విప్తయ
ు లక్ు సపెంద్ెంచడెం అలాగే పారెంత్ాలక్తీతెంగా భదరత్ాప్రమైన సహాయాన్నన అెంద్ెంచడెంలో

భారత్ చతపిసు తనన పారధానయెం.
> ప్రప్ెంచ ద్దశాలక్ు వాయకిిన సరఫరానత భారత్ తారలోనే తిరగ పారరెంభిసత
ు ెంద్.
> ప్రజ్ాస్ాామిక్ విలువలక్ు భరోస్ాన్నసత
ు నే, కోటాీద్ మెంద్ ప్రజ్ల ద్ెైనెంద్న జీవిత్ాన్నకి సెంబెంధెంచి

స్ాెంకేతిక్త యొక్ు ప్రవరు న పాతర విషయెంలో భారత్ అగీగామిగా ఉెంద్.
> వెైవిధ్యభరతమైన, ప్ునరుదధ రెంచదగన అలాగే విసు రెంచబడిన ప్రప్ెంచ సరఫరా వయవసా ఇెంకా ఉతపతిు

కేెంద్ారలు అనేవి మనెందర సమిష్ిట ప్రయోజ్నాలు కావాల్.
> వాత్ావరణ మారుపల విషయెంలో చరయలక్ు సెంబెంధెంచి భారత్క్ు ప్టిషటమైన రకారుు ఉెంద్ అలాగే

ప్ునరుత్ాపదక్ ఇెంధ్నాలు, ప్రాయవరణానతక్ూల హైడర జ్నత్ో సహా ప్రతిషాటతమక్ విజ్న క్ూడా క్ల్గ ఉెంద్.
> తిరోగమన ఆలోచనలు ఇెంకా అతివాదెంపెై ప్రధాన్న హచచరెంచారు, అలాగే సెైని ఆధారత హేతయబదధ మైన

మరయు ప్రగతిశ్రల ఆలోచననత ప్రతిపాద్ెంచారు. ఉగీవాద్ాన్నన రాజ్కీయ స్ాధ్నెంగా ఉప్యోగెంచతక్ుెంటునన
వారకి చివరకి ద్ాన్నవలలీ ఎదతరుద్ెబబ తగులుతయెందనానరు.
> ఆఫ్ా న్నస్ాాన విషయాన్నకొసతు , ఆప్ా న నేలనత ఉగీవాదతలు ఉప్యోగెంచక్ూడదన్న ప్రధాన్న పిలుప్ున్నచాచరు.

అలాగే ఆప్ా న్నస్ాాన దతసిాతిన్న ఇతర ద్దశాలు తమ సాప్రయోజ్నాలక్ు అనతవుగా మారుచకోవాలన్న
చతడక్ూడదత. ఆప్ా న్నస్ాాన మహిళలు, చినానరులు అలాగే మైనారటీల ప్టీ ప్రప్ెంచాన్నకి బాధ్యత ఉెంద్.
> ఐక్యరాజ్యసమితి (యూఎన)లో తన అధ్యక్షత సమయెంలో, భారత్ సముదర భదరతపెై ఒక్ ముఖ్యమైన

ప్రషాుర ప్త్ారన్నన రూప ెంద్ెంచిెంద్. న్నయమాల ఆధారత ప్రప్ెంచ క్ీమాన్నన బలోపతతెం చదయడెం కోసెం
అెంతరాాతీయ సమాజ్మెంత్ా మూక్ుమమడిగా గ్ెంత్ెత్ు ాల్ిెంద్ద.
> మహాసముద్ారలు అలాగే వాటి వనరులనత ఉప్యోగెంచతకోవాల్, అెంత్దకానీ దతరాన్నయోగెం చదయక్ూడదత.
> మహాసముద్ారలు అనేవి అెంతరాాతీయ వాణిజ్ాయన్నకి జీవనాధారాలు, అలాగే విసు రణ ఇెంకా

మినహాయిెంప్ుల నతెంచి వాటిన్న కాపాడుకోవాల్.
> ఐక్యరాజ్యసమితి తన సమరాత అలాగే విశ్ాసనీయతనత పెెంచతకోవాల్. ఆ విషయెంలో కొన్నన సెంద్దహాలు

నెలకొనానయి.

5. న్నరాహణప్రమైన సవాళలీ అలాగే ప్రమాణాల ప్రెంగా కొన్నన లోపాలు ఉననప్పటికీ, 76వ యూఎనజీఏ
అనేద్ భారత్క్ు ఒక్ ముఖ్యమైన వేద్క్. అభివృద్ధ చెెందతతయనన ద్దశాలక్ు సెంబెంధెంచి కీలక్ గ్ెంతయగా, 76వ
యూఎనజీఏ ఉననత స్ాాయి సమావేశ్ెంలో ప్రధాన్న చదసిన ప్రసెంగెం, కోవిడ్-19 మొదలు వాయకిిన
సమానతాెం, అెంతరాాతీయ ఉగీవాదెం, ఆఫ్ా న్నస్ాాన, అెంతరాాతీయ శాెంతి మరయు భదరత, సెంసురెంచబడిన
బహుళతతా వాదెం అలాగే సతసిారమైన అభివృద్ధ వరక్ు అనేక్ అెంశాలపెై భారత్ యొక్ు అభిపారయాలనత
బలెంగా విన్నపిెంచదెందతక్ు ఒక్ అవకాశాన్నన అెంద్ెంచిెంద్. దక్షిణాద్ అభివృద్ధ భాగస్ాామిగా, ముఖ్యెంగా
వాత్ావరణ మారుపలత్ో సహా భారత్-యూఎన అభివృద్ధ భాగస్ాామయ న్నధ, అభివృద్ధ కోసెం ఫెైనాన్నిెంగ్ అలాగే
సతసిార అభివృద్ధ లక్షయెం (ఎసడీజీ) 17 కిెంద ప్రప్ెంచ భాగస్ాామయ ఆలోచనక్ు భారత్ న్నబదధ త వెంటి
సెందరాాలోీ మన ద్ీరాాకాల్క్ మరయు పెరుగుతయనన అవసరాలనత త్ెల్యజ్ెప్పడెంలో క్ూడా యూఎనత్ో
మనక్ునన కారయక్లాపాలు ద్ర హదెం చదశాయి.
నయయయార్క్
సపట ెంబర్క 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.

