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 தற்ப ோததய உலக சூழலில் இந்தியோதை முன்னணியில்  
நிதலப் டுத்த  யன் டுத்த, 

•"நீங்கள் கலோச்சோரத்திற்கு துடிதுடிப் ோன  ிரதிநிதிகளோக இருக்கிறரீ்கள்" 

•உலகளோைிய அதைதிக்கோன புதிய அச்சுறுத்தல்கள் கவுண்டர் சசய்து 
உதை இந்தியோ சிறந்த ச ோறுப்பு ைகித்துள்ளது, 

•கோலநிதல ைோற்றத்திற்கு எதிரோன ப ோரோட்டத்திதன,இந்தியோ 
முன்னின்று  ைழிைகுக்க பைண்டும்; இயற்தக ைீதோன அக்கதறயில்  
இந்திய கலோச்சோரம் ஒரு  குதியோக அதைகிறது. 

இன்று உலகபை இந்தியோைிதன தழுைி ஆர்ைைோக உள்ள ப ோது, 
இந்தியோ நம் ிக்தக தைத்து முன்பனோக்கி நகரும் ப ோது ,  
தற்ப ோததய உலக சூழல், ஒரு அரிய ைோய்ப் ோக உள்ளது என்று 
 ிரதைர், நபரந்திர பைோடி குறிப் ிட்டோர். உலகம் முழுைதும் உள்ள 
இந்திய தூதரக ததலைர்களுக்கு  உதரயோற்றுதகயில், உலகளைில் 
ஒரு சைநிதல சக்தியோக இருப் தற்கு  திலோக,ஒரு முக்கியப் 
 ோத்திரத்தில் இந்தியோ தன் நிதலப் ோட்தட தைக்க இந்த தனிப் ட்ட 
ைோய்ப்த   யன் டுத்த பைண்டும் என்று  ிரதைர் ைற்புறுத்தினோர். 
 தழய ைனித ைனங்கதள அகற்றுைதிதன அைர்கள் ைலியுறுத்தி, 
 ிரதைர் அைர்கள் உலக சூழ்நிதலகளுக்கு ஏற்  ைிதரைோக ைோறும் 
நிதலயில் இருக்க பைண்டும் என்றோர். 

உலகில் இந்தியோதை முன்னணியில் தைக்க " தூதரக ததலைர்களின்”  
 ங்கிதன ைலியுறுத்தி,  ிரதைர் இந்தியோைின் புகழ்ச ற்ற 



 ோரம் ரியத்தின் " ஒளிர்கின்ற துடிப் ோன  ிரதிநிதிகள்” 
(பதஜஸ்ைி,ஜைீந்த் அஷ்புஞ்ச்) என அைர்கதள ைிைரித்தோர். அைர் 
இந்திய ைளர்ச்சிக்கு முன்னுரிதை சகோடுத்து,அயரோது ைற்றும் ஒரு 
சதளிைோன ைனத்துடன்  ணி சசய்யும் ைற்றும் சைளிநோட்டில் 
இந்தியோைின் நலன்கதள முன்சனடுக்க பைண்டும் என்று 
ைற்புறுத்தினோர். 

இரு த்திபயோரோம் நூற்றோண்டில் நிலவும் பூசல்கள்  ற்றி ப சிய  ிரதை 
ைந்திரி உலக அதைதி ைற்றும் சசழிப் ிற்கு புதிய "நடிகர்கள்" ைற்றும் 
புதிய "அச்சுறுத்தல்கள்" இருக்கின்றன  என்றும் இந்தியோ எப்ச ோழுதும் 
“ைிஸ்ை  ந்துத்ைோ” ைற்றும் சைோதோனம் -  உலக சபகோதரத்துைம் 
ஆகியைர்ரிற்கு துதண நின்று, உலக அதைதிக்கு எதிரோக உள்ள  
சைோல்கதள எதிர்சகோள்ள உதைி சசய்ைதில் ஒரு ச ரிய ச ோறுப்பு 
சகோண்டுள்ளது என்று அைர் கூறினோர். 

கோலநிதல ைோற்றம் குறித்த சைோல்களுக்கிதடயில் சூழதல 
 ோதுகோப் து இந்தியோைின் கலோச்சோர  ோரம் ரியத்தின் ஒரு  குதியோகும் 
என்று  ிரதைர் கூறினோர். எனபை, இந்தியோ இந்த சைோதல 
எதிர்சகோள்ைதற்கோக முன்னணியில் நிற்க பைண்டும், ைற்றும் 
கோலநிதல ைோற்றம் சைோல்கதள பநோக்கி உலக ைனப் ோன்தையில் 
ஒரு ைோற்றம் பநோக்கி  ணிசசய்யவும் கூறினோர். அைர் இந்திய 
கலோச்சோரம் " ிரகிருதி- ிபரம்"-". இயற்தகயின் கோதல்" 
எடுத்துக்கோட்டுகள் சதோடர்ந்து கூறிைருகின்றதத சுட்டிக்கோட்டுகிறது 
என்று கூறினோர். 

சோததன பநரத்தில் சோததன எண்ணிக்தகயோன இதண ஆதரைோளர்கள் 
சகோண்டு ஐக்கிய நோடுகளினோல் சர்ைபதச பயோகோ தினம் ஏற்கப் ட்டது 
அைர்களின் சைற்றி ைற்றும் இந்திய இரோஜதந்திர சமூகங்களின் 
ைரவுஎன்று  ிரதைர் கூறினோர். அைர், ைன அழுத்தம் பைலோண்தை 



உட் ட உலசகங்கும் ைக்களின் ச ோதுைோன அன்றோட 
 ிரச்சிதனகளுக்கு பயோகோ ஒரு நிரந்தர தீர்வு என்றோர். 

நிதி (NITI) ஆபயோக், இந்திய புலம்ச யர் ைக்கதள நம் நோட்டின் சிறந்த 
ைலிதையோக அங்கீகரித்துள்ளது என்று  ிரதைர் கூறினோர் ைற்றும் 
தூதரக ததலைர்கள் இந்த ைலிதையிதன நைக்கு சோதகைோக 
உருைோக்க புதுதையோன ைழிகள் சகோண்டு ைர பைண்டும் எனவும் 
கூறினோர். 

 ிரதைர், உலகம் முழுைதும் உள்ள அதைப்புகளின் சிறந்த 
நதடமுதறகளின் சுருக்கத் சதோகுப்த க் தயோரித்து, அததன 
கிதடைட்டைோக  ரப் வும் அதழப்பு ைிடுத்தோர். அைர் " தூய்தை-
ஸ்ைச்தோ (Swachhta)" எனப் டும் ஒரு கலோச்சோரத்தத ைளர  ங்களிக்க 
தூதரகங்களுக்கு அதழப்பூ ைிடுத்தபதோடு, எண்முதற இரோஜதந்திர 
ைதளைில் முன்பனோக்கி இருக்கவும் கூறினோர். அைர் இந்திய 
கலோச்சோரத்தில் சிறந்தைற்தற கோண் ிக்கும் லக்க நூலகங்களிதன  
 ரோைரிக்க தூதரகங்கதள அைர் ைலியுறுத்தினோர் ைற்றும் 
இந்தியோைிற்கு ைிஜயம் சசய்யும் அல்லது திட்டைிட்டுள்ள  
சைளிநோடுகளில் உள்ள முக்கியைோன தனி ந ர்களுடன்  ைழக்கைோன 
சதோடர்பு  ரோைரிக்க அைர் கூறினோர். சைோல்கதள சைோளிக்க ைனித 
இனம் ப ோரோடிய ப ோது கூட, ைரலோறு முழுைதும் ைனிதகுலத்திற்கு 
உறவுகள் முக்கியைோனதோக இருந்ததத அைர் கூறினோர். 

சைளிைிைகோர ைத்திய அதைச்சர் ஸ்ரீைதி சுஷ்ைோ சுைரோஜ், 
சைளிைிைகோர இதணஅதைச்சர் ஸ்ரீ ைி.பக. சிங், ைற்றும் சைளியுறவு 
சசயலோளர், ஸ்ரீ ச. சஜய்ஷங்கர், ஆகிபயோர் இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து 
சகோண்டனர். 

புது தில்ைி 
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