
 
 

இந்திய உயர் ஸ்தானிகராலயம் 

ககாழும்பு 

************ 

ஊடக அறிக்கக  

க ாருளாதார மற்றும் சமூக  ப ரகையின் உயர்நிகலக் குழுைில்   ிரதான உகர 
நிகழ்த்திய  ிரதமர் ஶ்ரீ நபரந்திர பமாடி, மறுசரீகமக்கப் ட ஐக்கிய நாடுகள் சக  

மத்தியில் சரீகமக்கப் ட்ட  ன்முகத்தன்கமக்கும் அகைப்புைிடுத்துள்ளார். 
 

நியூய ோர்க்கில் உள்ள ஐக்கி நோடுகள் 
சபை ில்  2020  ஜூபை 17  வெள்ளிக்கிழபை ன்று ஐக்கி  நோடுகள் சபை ின் 
வைோருளோதோர ைற்றும் சமூகப் யைரபெ ின் உ ர் நிபைக் குழு (ECOSOC) 

அைர்ெில் ைிரதைர் ஶ்ரீ நயரந்திர யைோடி கோவ ோளிக் கோட்சி மூைம் 
ைிரதோன  உபர நிகழ்த்தினோர்.  

2021-22 கோைப்ைகுதிக்கோன ைோதுகோப்பு சபை ின் நிரந்தரைல்ைோத உறுப்ைினர் 
ைதெிக்கு ஜூன் 17ஆம் திகதி ன்று அயைோக ஆதரவுடன் இந்தி ோ 
யதர்ந்வதடுக்கப்ைட்டைின் ஐநோ உறுப்ைினர்களிபடய  ைிரதைரின் முதைோெது 
உபர ோக இது அபைந்தது.  

 இந்த ஆண்டுக்கோன  வைோருளோதோர ைற்றும் சமூகக் யைரபெ ின் உ ர்நிபைக் 
குழு அைர்ெின் வதோனிப்வைோருளோக “வகோெிட்-19க்குப் ைின்னரோன 
ைன்முகத்தன்பை:  75ெது ஆண்டில் ஐநோ எவ்ெோறு அபை  யெண்டும்’’, என்ற 
தபைப்பு அபைந்திருந்தது. 

ஐநோ ஸ்தோைிக்கப்ைட்டு  75 ஆெது ஆண்டுடன் இப கின்ற தரு த்தில் இந்த 
பை ப்வைோருளும் ஐநோ ைோதுகோப்பு சபை ின் உறுப்ைினரோக 
ெரெிருப்ைதற்கோன இந்தி ோெின் முன்னுரிபைப ய  எதிவரோைிக்கிறது. 
தற்கோை உைகத்தின்  தோர்த்தங்கபளப் ைிரதிைைிக்கும் ெபக ில் வகோெிட்-
19க்குப் ைின்னரோன சீர்திருத்தப்ைட்ட ைன்பைத்துெத்திற்கோன இந்தி ோெின் 
அபழப்பைப் ைிரதைர்  இங்கு ெைியுறுத்தியுள்ளோர். 

ஸ்திரைோன அைிெிருத்தி இைக்குகள் உட்ைட ஐநோெின் அைிெிருத்திப் 
ை ிகளிலும் வைோருளோதோர ைற்றும் சமூக யைரபெயுடனும் இந்தி ோெின் 
நீண்டகோை ைிப ப்ைிபன ைிரதைர் தனது உபர ில் நிபனவுகூர்ந்தோர். 
அபனெரும் இப யெோம்,  அபனெரும் உ ர்யெோம்,  அபனெபரயும் 
அரெப ப்யைோம் என்ற இந்தி ோெின் ெளர்ச்சிக்  குறிக்யகோள்கள் எெரும் 



 
 

ைின்தங்கிெிடக் கூடோது என்ற ஸ்திரைோன அைிெிருத்தி இைக்குகளின் பை க் 
யகோட்ைோடுகபள எதிவரோைிக்கிறது என்றும் அெர் குறிப்ைிட்டோர்.  

ைிகவும் ைரந்து ெிரிந்த ைக்கள் வதோபக ின் சமூக - வைோருளோதோர யைம்ைோட்டு 

சுட்வடண் ில் இந்தி ோெின் வெற்றி உைகளெிைோன ஸ்திரைோன 
அைிெிருத்தி இைக்குகளில் குறிப்ைிடத்தக்க தோக்கத்பத ஏற்ைடுத்தி ிருப்ைபத 
ைிரதைர் சுட்டிக்கோட்டினோர். ஏபன  அைிெிருத்தி அபடந்துெரும் நோடுகள் 
தங்களின் ஸ்திரைோன அைிெிருத்தி இைக்குகபள எட்டுெதற்கு உதெி வசய்  
இந்தி ோ உறுதிபூண்டிருப்ைது ைற்றியும் அெர் இங்கு குறிப்ைிட்டோர். 

தூய்பை இந்தி ோ திட்டத்தின் மூைம் சுகோதோரம் ைற்றும் சுத்தம் 
ஆகி ெற்பற யைம்ைடுத்துெது, ைகளிருக்கு அதிகோரைளிப்ைது,  அபனெபரயும் 
உள்ளடக்கி  வைோருளோதோரத்பத உறுதி வசய்ெது,  அபனெருக்கும் ெடீு   
ைற்றும் ஆயுஷ்ைோன் ைோரத் திட்டம் யைோன்ற முக்கி ைோன திட்டங்கள் மூைம் 
ெடீ்டுெசதி ைற்றும் சுகோதோரெசதிகள் கிபடப்ைபத ெிரிவுைடுத்துெது உட்ைட 
இந்தி ோெில் யைற்வகோள்ளப்ைட்டுெரும் அைிெிருத்தி மு ற்சிகள் ைற்றியும் 
அெர் வதரிெித்திருந்தோர். 

சுற்றுச்சூழல் நிபையைறு, ைல்லு ிர்ப் ைோதுகோப்பு ஆகி ெற்றில் இந்தி ோெின் 
அக்கபற ைற்றியும்  எடுத்துபரத்த ைிரதைர், சர்ெயதச சூரி ைின்சக்திக் 
கூட்ட ிப  நிறுெி திலும் அனர்த்தங்கபள தோங்கெல்ை அடிப்ைபடக் 
கட்டபைப்ைின் கூட்டிப ெிலும் இந்தி ோெின் முன்ன ிப் ைங்களிப்பை 
நிபனவுகூர்ந்தோர்.  

ைிரோந்தி த்தில் முதைில் உதவுெதில் இந்தி ோெின் ைங்களிப்பு ைற்றி யைசி  
ைிரதைர், ைல்யெறு நோடுகளுக்கு ைருந்து ெிநிய ோகத்பத உறுதிவசய்ெதற்கு 
இந்தி  அரசோலும் இந்தி  ைருந்து நிறுெனங்களோலும் ெழங்கப்ைட்ட 
ஆதரபெயும் சோர்க் நோடுகளுக்கிபடய  கூட்டோன ஆதரவு அணுகுமுபறப  
ஒருங்கிப ப்ைபதயும் நிபனவுகூர்ந்தோர். 

வைோருளோதோர ைற்றும் சமூக யைரபெ ில்  ைிரதைர் உபரநிகழ்த்தி பை இது 
இரண்டோெது தடபெ ோகும். ஏற்வகனயெ 2016 ஜனெரி ில் வைோருளோதோர 
ைற்றும் சமூக யைரபெ ின்  70ஆெது ஆண்டு நிகழ்ெில் அெர் முக்கி  
உபரநிகழ்த்தினோர் என்ைதும் குறிப்ைிடத்தக்கது. 

**** 

வகோழும்பு 
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