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ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅನುನ ಅದರ ಕೇಂದರದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ಬಹುಪ್ಕ್ಷೇಯತೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕರೆ
ನೇಡಿದ್ಾಾರೆ
‘ಸಬ್ಾಾ ಸಾಥ್, ಸಬ್ಾಾ ವಿಕಾಸ್, ಸಬ್ಾಾ ವಿಶ್ಾಾಸ್’ ಎಂಬ ನಮಮ ಧ್ಯೇಯವಾಕಯವು ಯಾರನನನ ಹಂದೆ
ಬಿಡುವುದಿಲ್ಿ ಎಂಬ ಪ್ರಮುಖ್ ಎಸ್ಡಿಜಿ ತತಾಾದೆನಂದಿಗೆ ಅನುರಣಿಸುತಾದೆ: ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ.
ಅಭಿವೃದಿಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ರಾರುವಾಗ, ನಮಮ ಗರಹದ ಕಡೆಗೆ ನಮಮ ಜವಾಬ್ಾಾರಿಯನುನ
ನಾವು
ಮರೆಯುತ್ರಾಲ್ಿ:
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ
ನಮಮ ಮನಲ್ಮಟ್ಟ ಆರೆನೇಗಯ ವಯವಸ್ಥೆಯು ಕನೇವಿಡ್ ವಿರುದಿದ ಹನೇರಾಟ್ದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಾದ
ಅತುಯತಾಮ ಚೇತರಿಕ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನುನ ಸಾಧಿಸಲ್ು ಭಾರತಕಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ರಾದೆ:
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ
17 ಜುಲೈ 2020, ಶ್ುಕರವಾರದಂದು ನನಯಯಾರ್ಕ್ನ ವಿಶ್ಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಆರ್ಥ್ಕ
ಮತುಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಂಡಳಿಯ (ಇಸಿಒಎಸ್ಒಸಿ) ಅಧಿವೇಶ್ನದ ಈ ವಷ್ದ ಉನನತ ಮಟ್ಟದ
ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಶ್ರೇ ನರೆೇಂದರ ಮೇದಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು.
2021-22ರ ಅವಧಿಗೆ ಜನನ್ಸ 17 ರಂದು ಭದರತ್ಾ ಮಂಡಳಿಯ ಖಾಯಂ ಸದಸಯರಾಗಿ ಭಾರತದ ಅಗಾಧ
ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ಯುಎನ್ಸ ವಿಶ್ಾಲ್ ಸದಸಯತಾಕಾ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಮಾಡಿದ ಮದಲ್ ಭಾಷಣ
ಇದ್ಾಗಿತುಾ.
ಈ ವಷ್ದ ಇಸಿಒಎಸ್ಒಸಿನ ಉನನತ ಮಟ್ಟದ ವಿಭಾಗದ ವಿಷಯವಂದರೆ "ಕನೇವಿಡ್ 19ರ ನಂತರದ
ಬಹುಪ್ಕ್ಷೇಯತೆ: 75ನೇ ವಾರ್ಷ್ಕನೇತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ರಿೇತ್ರಯ ಯುಎನ್ಸ ಬೇಕು".
ಯುಎನ್ಸ ಸಾೆಪ್ನಯ 75ನೇ ವಾರ್ಷ್ಕನೇತ್ವದ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ವಿಷಯವು ಮುಂಬರುವ ಯುಎನ್ಸ
ಸ್ಥಕುಯರಿಟಿ ಕೌನ್ಲ್ ಸದಸಯತಾಕಾಾಗಿ ಭಾರತದ ಆದಯತೆಯಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ರಧಾನಸುತಾದೆ. ಸಮಕಾಲ್ಲೇನ
ಪ್ರಪ್ಂಚದ ವಾಸಾವತೆಗಳನುನ ಪ್ರತ್ರಬಿಂಬಿಸುವ ಕನೇವಿಡ್-19 ರ ನಂತರದ ಜಗತ್ರಾನಲ್ಲಿ ‘ಸುಧಾರಿತ
ಬಹುಪ್ಕ್ಷೇಯತೆ
’ಗಾಗಿ
ಭಾರತದ
ಕರೆಯನುನ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ
ಪ್ುನರುಚಚರಿಸಿದರು.
ತಮಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ, ಸುಸಿೆರ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗುರಿಗಳನುನ ಒಳಗೆನಂಡಂತೆ ಇಸಿಒಎಸ್ಒಸಿ ಮತುಾ ಯುಎನ್ಸನ
ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯ್ಗಳನಂದಿಗಿನ ಭಾರತದ ಸುದಿೇರ್್ ಒಡನಾಟ್ವನುನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರಯವರು
ನನಪಿಸಿಕನಂಡರು. ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದಿಿಯ ಧ್ಯೇಯವಾಕಯ ‘ಸಬ್ಾಾ ಸಾಥ್, ಸಬ್ಾಾ ವಿಕಾಸ್, ಸಬ್ಾಾ

ವಿಶ್ಾಾಸ್’ ಯಾರನನನ ಹಂದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಿ ಎಂಬ ಪ್ರಮುಖ್ ಎಸ್ಡಿಜಿ ತತಾಾದೆನಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ರಧಾನಸುತಾದೆ
ಎಂದು
ಅವರು
ಗಮನಸಿದರು.
ಜಾಗತ್ರಕ ಎಸ್ಡಿಜಿ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲ ಮಹತಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬಿೇರುವ ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯಯಯ ಸಾಮಾಜಿಕಆರ್ಥ್ಕ ಸನಚಕಗಳನುನ ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಯಶ್ಸು್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಗಮನಸ್ಥಳದರು. ಇತರ ಎಸ್
ಡಿಜಿ ಗುರಿಗಳನುನ ಪ್ೂರೆೈಸುವಲ್ಲಿ ಇತರ ಅಭಿವೃದಿಿಶ್ೇಲ್ ರಾಷರಗಳನುನ ಬಂಬಲ್ಲಸುವ ಭಾರತದ
ಬದಿತೆಯ
ಬಗೆೆ
ಅವರು
ಮಾತನಾಡಿದರು.
"ಸಾಚ್ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ್ಸ" ಮನಲ್ಕ ನೈಮ್ಲ್ಯವನುನ ಸುಧಾರಿಸುವುದು, ಮಹಳಯರನುನ
ಸಬಲ್ಲೇಕರಣಗೆನಳಿಸುವುದು, ಆರ್ಥ್ಕ ಸ್ಥೇಪ್್ಡೆ ಖಾತರಿಪ್ಡಿಸುವುದು ಮತುಾ "ಎಲ್ಿರಿಗನ ವಸತ್ರ"
ಕಾಯ್ಕರಮದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ್ ಯೇಜನಗಳ ಮನಲ್ಕ ವಸತ್ರ ಮತುಾ ಆರೆನೇಗಯದ ಲ್ಭಯತೆಯನುನ
ವಿಸಾರಿಸುವುದು ಮತುಾ "ಆಯುಷ್ಾಮನ್ಸ ಭಾರತ್" ಯೇಜನ ಸ್ಥೇರಿದಂತೆ ಭಾರತದ ನರಂತರ ಅಭಿವೃದಿಿ
ಪ್ರಯತನಗಳ
ಕುರಿತು
ಅವರು
ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಪ್ರಿಸರ ಸುಸಿೆರತೆ ಮತುಾ ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧಯತೆಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗೆೆ ಭಾರತದ ಗಮನವನುನ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಎತ್ರಾ ತೆನೇರಿಸಿದರು ಮತುಾ ಅಂತರರಾರ್ಷರೇಯ ಸೌರ ಒಕನಾಟ್ ಮತುಾ ವಿಪ್ತುಾ
ಸಿೆತ್ರಸಾೆಪ್ಕ ಮನಲ್ಸೌಕಯ್ಗಳ ಒಕನಾಟ್ ಸಾೆಪ್ನಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ್ ಪಾತರವನುನ
ನನಪಿಸಿಕನಂಡರು.
ಮದಲ್ ಪ್ರತ್ರಸಪಂದಕನಾಗಿ ತನನ ಪ್ರದೆೇಶ್ದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪಾತರದ ಬಗೆೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನ
ಮಂತ್ರರಯವರು ವಿವಿಧ ದೆೇಶ್ಗಳಿಗೆ ಔಷಧಿ ಸರಬರಾಜುಗಳನುನ ಖಾತ್ರರಪ್ಡಿಸಿಕನಳಳಲ್ು ಮತುಾ
ಎಸ್ಎಎಆರ್ ಸಿ ದೆೇಶ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಪ್ರತ್ರಕ್ರರಯೆ ತಂತರವನುನ ಸಂರ್ಟಿಸಲ್ು ಭಾರತ ಸಕಾ್ರ ಮತುಾ
ಭಾರತ್ರೇಯ
ಔಷಧ
ಕಂಪ್ನಗಳು
ನೇಡಿದ
ಬಂಬಲ್ವನುನ
ನನಪಿಸಿಕನಂಡರು.
ಇದು ಎರಡನೇ ಬ್ಾರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಇಸಿಒಎಸ್ಒಸಿ ಅನುನ ಉದೆಾೇಶ್ಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಹಂದೆ
ಅವರು 2016 ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇಸಿಒಎಸ್ಒಸಿ ನ 70ನೇ ವಾರ್ಷ್ಕನೇತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ
ಭಾಷಣ
ಮಾಡಿದಾರು.
ನವ ದೆಹಲ್ಲ
ಜುಲೈ 17, 2020
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