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ઇસીઓએસઓસીન ાં ઉચ્ચ-સ્તરીય વિભ ગ પર િડ પ્રધ ન પ્રરેક સાંબોધન કરે છે 

જુલ ઇ 17, 2020 

 

િડ પ્રધ ન તને ાં કને્દ્ર પર સધુ રલે  બહુઆય મિ દ સ થે સધુ રલે  સાંયકુ્ત ર ષ્ટ્ર મ ટે આહ્િ હન કરે છે 

અમ રાં સતૂ્ર ‘સબક  સ થ, સબક  વિક સ, સબક  વિશ્િ સ’ કોઇને પણ પ છળ નહીં છોડિ ન ાં કને્દ્રગ મી 
એસડીજી વસદધ ાંત સ થે સસુાંગત છે: િડ પ્રધ ન 

વિક સન ાં મ ગગ પર આગળ િધતી િખતે, અમે આપણી પથૃ્િી તરફની જિ બદ રી ભલૂત  નથી: િડ પ્રધ ન 

અમ રાં જમીની આરોગ્ય તાંત્ર કોવિડ સ મનેી લડ ઇમ ાં ભ રતને વિશ્િમ ાં સિોચ્ચ રીકિરી દર પકૈીનો એક હ ાંસલ 
કરિ મ ાં મદદ કરે છે: િડ પ્રધ ન 

 

િડ પ્રધ ન નરેન્દ્ર મોદીએ ન્દ્યુયોકગમ ાં સાંયુક્ત ર ષ્ટ્ર ખ તે 17 જુલ ઇ 2020, શુક્રિ રન ાં રોજ સાંયુક્ત ર ષ્ટ્ર આર્થથક 
અને સ મ જીક પરરષદ (ઇસીઓએસઓસી) સત્રન ાં આ િષગન ાં ઉચ્ચ-સ્તરીય વિભ ગમ ાં િચ્યુગઅલી પ્રેરક સાંબોધન 
કયુું હતુાં. 
 

આ 17 જૂનન ાં રોજ 2021-22 ક યગક ળ મ ટે સુરક્ષ  પરરષદન ાં અસ્થ યી સભ્ય તરીકે ભ રતની ભ રે બહુમવતથી 
ચૂાંટણી થય  પછી િડ પ્રધ ન દિ ર  વ્ય પક સાંયુક્ત ર ષ્ટ્રન ાં સભ્યોને સાંબોવધત કરિ નો પ્રથમ અિસર હતો. 
 

આ િષગન ાં ઉચ્ચ-સ્તરીય વિભ ગનો વિષય “કોવિડ-19 બ દનો બહુઆય મિ દ: 75 મી િષગગ ાંઠ પર આપણે ક્ય ાં 
પ્રક રનુાં સાંયુક્ત ર ષ્ટ્ર જોઇએ છે” છે. 
 

સાંયુક્ત ર ષ્ટ્રની સ્થ પન ની 75 મી િષગગ ાંઠ સ થે સાંયોગ ધર િતો ઇસીઓએસઓસીન ાં ઉચ્ચ-સ્તરીય વિભ ગનો 
વિષય સાંયુક્ત ર ષ્ટ્રની આગ મી સુરક્ષ  પરરષદન ાં સભ્યપદની ભ રતની પ્ર થવમકત  મ ટે પણ એકરૂપત મ ાં છે. 
િડ પ્રધ ને કોવિડ-19 પછીન ાં સમયમ ાં ‘સુધ રેલ બહુાંઆય મિ દ’ મ ટે ભ રતન ાં આહ્િ નુાં ફરીથી ઉચ્ચ રણ કયુું 
છે. જે આધુવનક વિશ્િની િ સ્તવિકત ઓને પ્રવતબબવબત કર ેછે. 
 

પોત ન ાં સાંબોધનમ ાં, િડ પ્રધ ને સ્થ યી વિક સન ાં ધ્યેયો સવહતન ાં ઇસીઓએસઓસી અન ેસાંયુક્ત ર ષ્ટ્રન ાં વિક સ 
ક યગ સ થે ભ રતન ાં લ ાંબ  જોડ ણને ય દ કયુું હતુાં. તેણે નોંધ લીધી હતી કે ભ રતનો વિક સ માંત્ર ‘સબક  સ થ, 
સબક  વિક સ, સબક  વિશ્િ સ’ કોઇન ેપ છળ નહીં છોડિ ન ાં કેન્દ્રગ મી એસડીજી વસદધ ાંત સ થે સુસાંગત છે. 
 



િડ પ્રધ ને વનદેશ કયો હતો કે ભ રતની વિશ ળ િસ્તીન ાં સ મ જીક-આર્થથક સૂચક ાંકો સુધ રિ મ ાં ભ રતની 
સફળત  િૈવશ્િક એસડીજી લક્ષય ાંકો પર નોંધપ ત્ર અસર ધર િે છે. તેણે અન્દ્ય વિક સશીલ દેશોને તેઓન ાં 
એસડીજી લક્ષય ાંકો પૂણગ કરિ મ ાં સહ યત  કરિ ની ભ રતની પ્રવતબદધત  વિશ ેપણ િ ત કરી હતી. 
 

તેણે “સ્િચ્છ ભ રત અવભય ન” મ રફત સ્િચ્છત ની સુલભત મ ાં સુધ રો કરિો, મવહલ  સશવક્તકરણ, આર્થથક 
સમ િેશકત  સુવનવશ્ચત કરિી, અને “તમ મ મ ટે આિ સ” ક યગક્રમ અને “આયુષ્મ ન ભ રત” યોજન  જેિી 
ફ્લેગવશપ યોજન ઓ મ રફત આિ સ અને આરોગ્યસાંભ ળની ઉપલબ્ધત મ ાં િધ રો કરિ  મ ટેન ાં સવહતન ાં 
ભ રતન ાં ચ લુાં વિક સન ાં પ્રય સો વિશ ેિ ત કરી હતી. 
 

વ઼ડ પ્રધ ને પય ગિરણન ાં સાંરક્ષણ અને જૈિ-વિવિધત ન ાં સાંિધગન પર ભ રતન ાં ધ્ય ન કેવન્દ્રત કરિ  પર પણ પ્રક શ 
પ ડ્યો હતો, અને ઇન્દ્ટરનેશનલ સોલ ર એલ યન્દ્સ અને કોવલશન ફૉર રડઝ સ્ટર રેવઝવલયન્દ્ટ ઇન્દ્ર સ્રક્ચરની 
સ્થ પન મ ાં ભ રતની અગ્ર ભૂવમક ન ેય દ કરી હતી. 
 

પોત ન ાં પ્ર ાંતમ ાં પ્રથમ પ્રવતભ િક તરીક ે ભ રતની ભૂવમક  વિશે બોલત , િડ પ્રધ ને વિવિધ દેશોને તબીબી 
પૂરિઠ ઓ સુવનવશ્ચત કર િિ  મ ટે ભ રત સરક ર અને ભ રતીય ફ મ ગ કાંપનીઓ દિ ર  પ્રદ ન કરિ મ ાં આિેલી 
સહ યત  અન ેસ કગ દેશો િચ્ચે સાંયુક્ત પ્રવતભ િ વ્યૂહરચન નુાં સાંકલન કરિ ની બ બતને ય દ કરી હતી. 
 

આ બીજો અિસર હતો જ્ય રે િડ પ્રધ ને ઇસીઓએસઓસીમ ાં સાંબોધમ કયુું હતુાં. અગ ઇ તેણે જાન્દ્યુઆરી 
2016 મ ાં ઇસીઓએસઓસીની 70 મી િષગગ ાંછ પર પ્રેરક સાંબોઘન કયુું હતુાં. 
 

નિી રદલ્હી 
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