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ମିଳତି ଜାତସିଂଘ ସାଧାରଣ ପରଷିଦକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମମବାଧନ 

ମସମପେମବର 25, 2021 

25 ମସମପେମବର 2021 ମର ଅନୁଷ୍ଠତି ମିଳତି ଜାତସିଂଘ ସାଧାରଣ ପରଷିଦ (ୟୁଏନଜଏି) ର 76 ତମ ଅଧିମେଶନର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ 
ମସଗମମଣ୍ଟକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମମବାଧିତ କରଛିନ୍ତ।ି ୟୁଏନଜଏିର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଅଧିମେଶନ ସପ୍ତାହମର ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ସମମବାଧନ 

ଥିଲା। 

2. ୟୁଏନଜଏିକୁ ସମମବାଧନ ଆରମ୍ଭ କରେିା ପୂେଥରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ ଜାତସିଂଘ ସାଧାରଣ ପରଷିଦର 76 ତମ ଅଧିମେଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 
ମାନୟେର ଅେଦୁଲ୍ଲା ସହଦି ସ୍ୱାଗତ କରଥିିମଲ। 

3. 76 ତମ ୟୁଏନଜଏି େତିକଥର େଷିୟେସୁ୍ତ ମହଉଛ ି"ମକାଭିଡ-19 ରୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଆଶାମର ସି୍ଥରତା ସୃଷି୍ଟ କରେିା, ନରିନ୍ତର ଭାେମର 
ପୁନଃନମିଥାଣ, ପଥୃିେୀର ଆେଶୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପଦମକ୍ଷପ ମନୋ, ମଲାକଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ସମ୍ମାନ ମଦୋ ଏେଂ ମିଳତି ଜାତସିଂଘକୁ ସକ୍ରିୟ 

କରେିା”। 

4. ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣମର ଆନ୍ତଜଥାତକି ସମଦୁାୟ ସମ୍ମଖୁୀନ ମହଉଥିୋ ଅମନକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପମର କହଥିିମଲ: 

> ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମା' କୁ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ କରେିା ଏେଂ ନଜି ଅନୁଭୂତକୁି ଆଧାର କର ିପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଜାରମଦଇ କହଛିନ୍ତ ିମଯ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳତା 
ସହତି କାଯଥୟ କରପିାରେି, ଗଣତନ୍ତ୍ର କାଯଥୟ କରଛି।ି 

> ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟମିକାଣମର ଶାସନ ମହଉଛ ିମଯଉଁଠାମର ସମନିବତ ଏେଂ ସମାନ େକିାଶ ପ୍ରକ୍ରୟିାମର ମକହ ିେଞ୍ଚତି ରହନ୍ତ ିନାହିଁ। 

> େଶି୍ୱର ପ୍ରଗତ ିଉପମର ଭାରତର େକିାଶର ପ୍ରଭାେ ସ୍ପଷ୍ଟ - ମଯମତମେମଳ ଭାରତ ପ୍ରଗତ ିକମର, େଶି୍ୱ ପ୍ରଗତ ିକମର; ମଯମତମେମଳ 

ଭାରତ ସଂସ୍କାର କମର, େଶି୍ୱମର ପରେିର୍ତ୍ଥନ ଆମସ। 

> ପ୍ରାକୃତକି େପିଯଥୟୟର ମୁକାେଲିା ଏେଂ ଏହ ିଅଞ୍ଚଳ ତର୍ା ଏହାର ୋହାମର ନରିାପର୍ତ୍ା ପାଇଁ ଭାରତର ଅେଦାନ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଥ। 

> ଭାରତ ଖବୁ୍ ଶୀଘ୍ର େଶି୍ୱକୁ ଟକିା ମଯାଗାଣ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରେି। 

> ଗଣତାନ୍ତ୍ରକି ମୂଲୟମୋଧକୁ ସୁନଶିି୍ଚତ କର ିମକାଟ ିମକାଟ ିମଲାକଙ୍କ ମଦୈନନ୍ଦନି ଜୀେନମର ପ୍ରଯୁକି୍ତେଦିୟା ଦ୍ୱାରା ପରେିର୍ତ୍ଥନ ଆଣେିାମର 
ଭାରତ ଅଗ୍ରଣୀ ରହଛି।ି 

> ଏକ େେିଧି, ମଜେୁତ ଏେଂ େସି୍ତାରତି େଶି୍ୱ ମୂଲୟ ଶଙୃ୍ଖଳା ଏେଂ ଉତ୍ପାଦନ ମକନ୍ଦ୍ର ଆମର ସାମୂହକି ସ୍ୱାର୍ଥମର। 

 



> ଜଳୋୟୁ ପରେିର୍ତ୍ଥନକୁ ମନଇ କାଯଥୟ ଉପମର ଭାରତର ଏକ ଦୃଢ ମରକଡଥ ରହଛି ିଏେଂ ନେୀକରଣ ମଯାଗୟ ତର୍ା ସେୁଜ ହାଇମରାମଜନ 

ସମମତ ଏକ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଦୃଷ୍ଟିମକାଣ ରହଛି।ି 

> ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନମିନମଖୁୀ ଚନି୍ତାଧାରା ଏେଂ ଉଗ୍ରୋଦ େମିରାଧମର ସତକଥ କରଥିିମଲ ଏେଂ େଜି୍ଞାନ ଭିର୍ତ୍କି, ଯୁକି୍ତସମ୍ମତ ଏେଂ ପ୍ରଗତଶିୀଳ 

ଚନି୍ତାଧାରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାେ ମଦଇଥିମଲ। ଆତଙ୍କବାଦକୁ ଏକ ରାଜନମ ୈତକି ଉପକରଣ ଭାେମର େୟେହାର କରୁଥିୋ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପମର ଏହା 

ଓଲଟା ପମଡ। 

> ଆଫଗାନସି୍ତାନକୁ ଆତଙ୍କୋଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା େୟେହାର ନମହୋକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହବାନ ମଦଇଥିମଲ। ଆଫଗାନସି୍ତାନର ପରସି୍ଥିତରି ଅନୟ 

ମଦଶମାମନ ଲାଭ ଉଠାଇୋ ଉଚତି୍ ନୁମହଁ। ଆଫଗାନସି୍ତାନର ମହଳିା, ଶଶୁି ଏେଂ ସଂଖୟାଲଘଙୁ୍କ ପାଇଁ େଶି୍ୱର ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ ରହଛି।ି 

> ଜାତସିଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରଷିଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କାଳମର ଭାରତ ସାମୁଦି୍ରକ ସୁରକ୍ଷା ଉପମର ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଥ ଫଳାଫଳ ଡକୁୟମମଣ୍ଟକୁ ରୂପ ପ୍ରଦାନ 

କରଥିିଲା। ଏକ ନୟିମ-ଆଧାରତି େଶି୍ୱ ଶଙୃ୍ଖଳାକୁ ମଜେୁତ କରେିା ପାଇଁ ଆନ୍ତଜଥାତକି ସମୁଦାୟ ଏକ ସ୍ୱରମର କହେିା ଜରୁରୀ ଅମଟ। 

> ମହାସାଗର ଏେଂ ଏଗୁଡକିର ସମବଳର ଉପମଯାଗ କରାଯିୋ ଆେଶୟକ, ଅପେୟେହାର ନୁମହଁ। 

> ଆନ୍ତଜଥାତକି ୋଣିଜୟ ପାଇଁ ମହାସାଗର ଜୀେନମରଖା ଅମଟ, ଏେଂ ଏହାକୁ େସି୍ତାର ଏେଂ ଅଲଗା କରେିାରୁ ରକ୍ଷା କରାଯିୋ ଉଚତି୍। 

> ମିଳତି ଜାତସିଂଘ ଏହାର ପ୍ରଭାେ ଏେଂ ନଭିଥରମଯାଗୟତା େୃଦ୍ଧ ିକରେିା ଆେଶୟକ। ଏମନଇ ପ୍ରଶନ ଅଛ।ି 

5. ପରଚିାଳନାଗତ ସମସୟା ସମେ 76 ତମ ୟୁଏନଜଏି ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଥ ପଲାଟଫମଥ ଥିଲା। େକିାଶଶୀଳ ମଦଶମାନଙ୍କର 
ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱର ଭାେମର 76 ତମ ୟୁଏନଜଏିର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ମସଗମମଣ୍ଟମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମମବାଧନ ମକାଭିଡ-19 ଏେଂ ଟକିା େଣ୍ଟନମର 
ସମାନତା, ଆନ୍ତଜଥାତକି ଆତଙ୍କୋଦ, ଆଫଗାନସି୍ତାନ, େଶି୍ୱ ଶାନ୍ତ ିଏେଂ ନରିାପର୍ତ୍ା, େହୁପକ୍ଷୀୟ ସଂସ୍କାର ଏେଂ ନରିନ୍ତର େକିାଶ ଆଦ ି

ପ୍ରସଙ୍ଗମର ଭାରତର ମତାମତ ଉପସ୍ଥାପନା କରେିାର ସମୁଯାଗ ପ୍ରଦାନ କରଥିିଲା। ମିଳତି ଜାତସିଂଘ ସହତି ଆମର ଭାଗିଦାରୀ ଦକି୍ଷଣ-
ଦକି୍ଷଣ େକିାଶ ସହଭାଗୀ ଭାେମର ଆମର ଦୀଘଥ ଦନିର ତର୍ା େଢୁଥିୋ ପ୍ରାମାଣିକତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା କରେିାମର ସାହାଯୟ କରଛି,ି 
େମିଶଷକର ିଭାରତ-ଜାତସିଂଘ େକିାଶ ଭାଗିଦାରୀ ପାଣ୍ଠ,ି େକିାଶ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ଏେଂ ଏସଡଜି ି17 ଅଧୀନମର ଜଳୋୟୁ ପରେିର୍ତ୍ଥନ 

ସମମତ େଶି୍ୱ ଭାଗିଦାରୀ ଚନି୍ତାଧାରା ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରତେିଦ୍ଧତା। 
ନୁୟୟକଥ 

ମସମପେମବର 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. 


