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உலக ந�ைம�காக ேம�� பல திற�கைள 

உ�வா�க இ�தியா திடச�க�ப�

 2022 ெச�ட�ப� 24ஆ� திகதி நி�ேயா��கி� உ�ள ஐ�கிய 

நா�க� ெபா��சைபய�� 77வ� அம�வ��ேபா� இட�ெப�ற 

வ�வாத�தி� இ�தியா ��ைவ�த அறி�ைகயான� வ�ைதவ 

���பக�  எ�� �ற�ப�� �� உல�ேம ஒ� ���ப� எ�ற 

�ராதனமான இ�திய� ெகா�ைகய�ைன ப�ரதிபலி�த�. ஐ�கிய நா�க� 

ெபா��சைப அம�வ�� இ�த அறி�ைகய�ைன சம��ப��தி��த 

ெவள��ற���ைற அைம�ச� கலாநிதி எ�.ெஜ�ச�க� அவ�க�, 

அ���வ�� 25 ஆ��கள�� உலக ந�ைம�காக ேம�� பல 

திற�கைள உ�வா��வத�� இ�தியா உ�தி�����பதாக 

�றி�ப�����தா�. பய�கரவாத�, ெப�ேநா� அ�ல� �ழ� சா��த 

சி�க�க� ேபா�ற உலகளாவ�ய சவா�கைள எதி�ெகா�வத�காக  

ஒ�றிைண�, ஐ�கிய� ம��� ��ெடா�ைம�பா� 

ஆகியவ����� அவ� அைழ�� வ�����ளா�. உலகளாவ�ய 

�திய�� இ�தியாவா� ��ென��க�ப�� 700 தி�ட�பண�க� 

ப�ைம�டனான அப�வ���தி, சிற�த ெதாட��க�, �ஜி�ட� மயமான 

வ�நிேயாக�க� ம��� இல�வான �காதார ெபாறி�ைறக� 

ஆகியவ�றி� ம�தான அ�கைறய�ைன ����கா��கி�றன.

2. இ�தியாவ�� ப�காள�கள� ����ைமக� ம��� ேதைவகள�� 

அ��பைடய�� பதிலள��� ெசயலா��� இ�திய ெகா�ைகய�ைன 

ம�ள உ�தி�ப��திய ெவள��ற�� �ைற அைம�ச�, ஆசியா, 

ஆப���கா ம��� ல�த�� அெம��கா ஆகிய ப�ரா�திய�கள�� உ�ள 

சேகாதர சேகாத�க��காக இ�தியா தன� ஒ��ைழ�ப�ைன 

ந�கிய���ததாக�� ����கா��னா�. 100��� அதிகமான 

நா�க��� த���சிகைள வழ�கியைம இ�த அ���ைறய�ைன 



ப�ரதிபலி��� சா�சியமாக அைமகி�ற�. அன��த�கள�� சி�கிய 

இ�தியர�லாத ப�றநா�டவ�க��காக�� இ�தியாவா� 

மன�தாப�மான உதவ�க� வழ�க�ப�� அன��த நிவாரண ம��� 

ம��� நடவ��ைகக�� ேம�ெகா�ள�ப����தன.  

 3. இ�தியாவ�� அய� நா�க�டனான உற� ெதாட�பாக 

இ�ச�த��ப�தி� க���கைள ��ைவ�த ெவள��ற���ைற 

அைம�ச�, ெபா�ளாதார ெந��க�ைய எதி�ெகா������ 

நா�கள�� கட�க� அதிக���� ெச�கி�றைம கவைல���ய 

வ�டயெமன�� �றி�ப��டா�. ேதசிய �தியான ��கிய நிக��சி� 

தி�ட�க��� அ�பா� ச�வேதச ச�க� ேமெலழ ேவ��ெமன 

அைழ�� வ���தி��த அவ�,  ��ெனா�ேபா�� இ�லாத 

வைகய�� 2022 ஆ� ஆ��� இல�ைக�� 3.8 ப��லிய� அெம��க 

ெடால� உதவ� மிக�� ��கிய��வ� வா��த த�ண�தி� 

இ�தியாவ�னா� வழ�க�ப����தாக�� �றி�ப�����தா�. ேம��, 

மன�தாப�மான உதவ�கைள வழ��த� ம��� அன��த�கள�� 

ேபாதான பதி� நடவ��ைககைள ேம�ெகா�த� உ�ள��ட 

வ�டய�கள��� தன� அய�நா�க��� இ�தியா வ�வான 

ஆதரைவ வழ�கிய���ததாக�� அவ� �றி�ப��டா�. 

4. சமாதான�, ேப���க� ம��� இராஜத�திர� ஆகியவ�றி� ம�தான 

இ�தியாவ�� ெதாட��சியான அ�கைற �றி��� அவ� இ�� 

����கா��ய���தா�. அ��ட�, ��த�கேளா அ�ல� ேமாத�கேளா 

நிைற�த ஒ� �க� இ� அ�ல எ��� ஒ��ைழ�� ம��� 

அப�வ���தி�கான த�ணேம  இ�ெவன�� அவ� �றி�ப�����தா�. 

அ�ம��ம�லாம�, பய�கரவாத� ெதாட�ப�� ��சிய 

சகி���த�ைம�டனான இ�தியாவ�� அ���ைறைய�� அவ� 

இ�� வலி���தி� �றிய���தைம �றி�ப�ட�த�க�.

5. கிளா�ேகாவ�� நைடெப�ற COP26 மாநா��� ப�க நிக�வ�� 

இய�ைக அ�ைன�கான இ�தியாவ�� அ��பண��பாக ப�ரதம� 

நேர�திர ேமா� அவ�களா� ப�ரகடன�ப��த�ப�ட LiFE அ�ல� 

�ழ�ட� இைச�த வா��ைக �ைறக� எ�ற தி�ட� ெதாட�பாக 

இ�� �றி�ப��ட ெவள��ற�� �ைற அைம�ச�, உலகி� 

ஆேரா�கிய�தி�காக�� �ழ� பா�கா�ப��காக�� ஒ�றிைண�த 



ம��� ந�நிைலயான �ய�சிக��� இ�தியாவ�� ஆதரைவ 

வலி���திய���தா�.

6. உலகி� ெத�ப�தி எதி�ெகா��� அந�தியான ெசய�பா�க��� 

��தமான த���க� காண�படேவ��ய அவசிய�ைத  இ�த 

அம�வ�� ����கா��ய அவ�, பா�ய ெபா���கைள ஏ�பத�� 

இ�தியாவ�� வ���ப�ைத ெவள��ப��திய�ட� 

ம�சீரைம��க�டனான ஐநா பா�கா�� சைப ஊடான 

ம�சீரைம�க�ப�ட ப�தர�� அ���ைற��� அைழ�� வ���தா�. 

இ�த இல�கி�காக ஐநா உ���நா�க� ம�திய�� கண�சமான ஆதர� 

கிைட���ள� எ��� அவ� �றி�ப��டா�.
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