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ஊடக அறிக்கக 
********************* 

ஐக்கிய நாடுகள் கைாதுசச்கையின் 77ஆவது அமரவ்ின்பைாது இந்திய 

சுதந்திரத்தின் 75 ஆண்டுககள ககாண்டாடும் முகமாக விபசட நிகழ்வு 

 2022 செப்டம்பர ் 24ஆம் திகதி நியூய ோரக்்கில் உள்ள ஐக்கி  நோடுகள் 

சபோதுெெ்பபயின் 77ஆவது அமரவ்ின்யபோது இந்தி  சுதந்திரத்தின் மகிபமமிகு 

75 ஆண்டுகள் நிபைபவ சகோண்டோடும் வியெட நிகழ்வு ஒன்றும் 

நபடசபை்றிருந்தது. “இந்தி  சுதந்திரத்தின் 75 ஆண்டுகளில் இந்தி -ஐ.நோ 

ஒத்துபழப்பு” என்ை சதோனிப்சபோருளில் நபடசபை்ை இந்த நிகழ்வில் ஐக்கி  

நோடுகள் சபோதுெெ்பப தபலவர ் யெபோ சகோயரோஷி, ஐ.நோ ெபபயின் பிரதி 

செ லோளர ்நோ கம் அமினோ யே சமோஹமட், மை்றும் ஆரய்மனி ோ ஆன்டிகுவோ 

மை்றும் போரப்ுடோ, பெப்ரஸ், கோம்பி ோ, க ோனோ, ேபமக்கோ, மோபலதீவுகள், 

தன்ெோனி ோ, தியமோர-்சலஸ்யத மை்றும் ய மன் ஆகி  நோடுகளின் 

சவளிவிவகோர அபமெெ்ரக்ள் உஉஉஉஉஉஉஉஉஉஉ கலந்து சகோண்டிருந்தனர.் ஐநோ 

செ லோளர ்நோ கம் அன்யடோனிய ோ குட்யடரஸ் மை்றும் பிரோன்ஸ் சவளியுைவு 

அபமெெ்ர ் ஆகிய ோரும் இந்நிகழ்விஉஉஉஉஉஉ  வியெட செ ்திகபள 

வழங்கியிருந்உஉஉ உஉஉஉஉஉஉஉஉஉஉஉஉஉஉஉஉ. 

2.   இந்நிகழ்வில் உபரநிகழ்த்தி  இந்தி  சவளியுைவுத்துபை அபமெெ்ர ்

கலோநிதி எஸ்.சே ்ெங்கர ்அவரக்ள், உலகின் வறி  நோடுகளில் ஒன்ைோக உருந்து, 

சுதந்திரத்தின் பின்னரோன 75 ஆண்டுகளில் ஐந்தோவது போரி  சபோருளோதோரமோக 

வளரெ்ச்ிகண்ட இந்தி ோவின் ஸ்திரமோன முன்யனை்ைம் குறிதத்ு 

சுட்டிக்கோட்டியிருந்தோர.் அத்துடன், இந்தி ோவின் அபிவிருத்தியில் 

சதோழில்நுட்பதத்ுபையின் வகிபோகத்பத சுட்டிக்கோட்டி  சவளியுைவுதத்ுபை 

அபமெெ்ர,் சபோது டிஜிட்டல் உடக்ட்டபமப்பின் கோரணமோக 800 மில்லி ன் 

இந்தி  மக்களின் உணவுப் போதுகோப்பப யமம்படுத்தமுடிந்ததோக 

குறிப்பிட்டிருந்தோர.் அத்துடன் வங்கித் துபைகளில் சதோழில்நுட்பத்துபை 

கோரணமோக ஏை்பட்டிருந்த முன்யனை்ைமோனது 300 பில்லி ன் அசமரிக்க சடோலர ்

சபறுமதி ோன சபறுயபறுகபளப் சபறுவதை்குஉஉ, இரண்டு பில்லி உஉஉஉஉஉஉஉ 

உஉஉஉஉஉஉஉ தடுப்பூசிகபள நிரவ்கிப்பதை்குஉஉ உறுதுபண ோக இருந்ததோக 

அவர ்குறிப்பிட்டிருந்தோர.் 

3.  அதுமட்டுமில்லோமல் இந்தி ோவின் செோந்த அபிவிருத்தியிபன ஏபன  

உலகின் அபிவிருதத்ியிலிருந்து பிரிக்க முடி ோது என்பதபன, ஐக்கி  நோடுகள் 

ெபபயில் தனி ஒரு நோட்டினோல் முன்சனடுக்கப்படும் சதை்கு-சதை்கு திட்டமோன 

இந்தி ோ-ஐநோ அபிவிருத்தி ஒதத்ுபழப்பு நிதி  செ ை்போடுகளுடன்      

உஉஉஉஉஉஉஉஉஉஉஉஉஉ உஉஉஉஉஉஉஉஉஉஉஉஉஉஉஉஉ. இந்த திட்டத்தின் மூலமோக 51 

நோடுகளில் 66 நிகழ்ெச்ித்திட்டங்கள் முன்சனடுக்கப்படுகின்ைன. ஆபிரிக்கோ, 

கரீபி ன், லத்தீன் அசமரிக்கோ மை்றும் இந்தி ோவின் அ ல் உைவுகளுக்கு 

சகோவிட்-19 சபருயநோ ் கோலப்பகுதியில் இந்தி ோ தடுப்பூசிகபள வழங்கி 

முதலில் பதிலளித்து தனது ஆதரவிபன சவளிப்படுத்தியிருந்தது. 



தடுப்பூசிகபள வழங்குவதை்கோன இந்தி ோவின் உலகளோவி  நிகழ்ெச்ிஉஉ 

திட்டமோன நட்பு நோடுகளுக்கோன தடுப்பூசித ்திட்டத்தின் யநரடி ப னோளரக்யள 

தோங்கசளன இந்த நிகழ்வில் பங்யகை்றிருந்த நோடுகளின் பிரதிநிதிகள் 

கூறியிருந்தனர.்  

4. ஐக்கி  நோடுகள் ெபபயுடன் இந்தி ோவின் ஒன்றிபணவு சதோடரப்ோகவும் 

இெெ்ந்தரப்்பத்தில் கருதத்ுக்கபள சதரிவித்திருந்த சவளியுைவுதத்ுபை 

அபமெெ்ர,் ஐக்கி  நோடுகள் ெபபயின் ஸ்தோபக உறுப்பினரோஉ இந்தி ோ, 

ஐ.நோ.ெபபயுடனோன 75 ஆண்டுஉஉஉ உஉஉஉஉஉஉஉ என்ை பமல்கல்லிபன 

எட்டியுள்ளதோகவும் சதரிவித்தோர.் ஐக்கி  நோடுகள் ெபபயின் அபமதிகோக்கும் 

பணிகளுக்கு போரி  பங்களிப்பிபன வழங்கும் நோடோக 2.5 இலட்ெத்துக்கும் 

அதிகமோஉஉஉஉ உஉஉஉஉஉஉஉஉஉஉஉஉ உஉஉஉஉஉஉஉ அனுப்பி உஉ மூலஉஉஉ 

உஉஉஉஉஉஉஉஉஉஉஉஉஉஉ உஉஉஉஉஉஉஉஉஉஉ உஉஉஉஉஉஉஉ பன்முகத்தன்பமயிபனக் 

சகோண்ட இந்த உஉஉஉஉஉஉஉஉஉஉஉஉஉஉ உஉஉஉஉஉஉஉஉஉஉஉஉஉ. உலகளோவி  

கோலநிபல மோை்ைதத்ுக்கு எதிரோன நடவடிக்பககளில் இந்தி ோவின் பங்கு 

குறித்துஉஉ எடுத்துபரத்திருந்த சவளியுைவுத்துபை அபமெெ்ர,் தை்யபோது 

100க்கும் அதிகமோன உறுப்பினரக்பளக் சகோண்டிருக்கும் ெரவ்யதெ சூரி க் 

கூட்டபமப்பு கருதத்ிட்டமோனது 2015ஆம் ஆண்டில் பிரோன்சுடன் இபணந்து 

இந்தி ோவோல் முன்சனடுக்கப்பட்டிருந்தபம சதோடரப்ோகவும் 

சுட்டிக்கோட்டியிருந்தோர.் அத்துடன் அனரத்்த இபெவோக்க கட்டபமப்புக்கோன 

கூட்டணியின் ஸ்தோபக உறுப்பினரோக இந்தி ோ உள்ளஉஉ உஉஉஉஉஉஉ 

உஉஉஉஉஉஉஉஉஉஉஉஉஉஉ. அபிவிருத்தி என்பது சபோது நன்பமக்கோன உஉஉஉஉஉ 

விவரிதத் அவர,் இப்பூமியின் சுபீட்ெம் மிக்க எதிரக்ோலத்பத 

உறுதிப்படுத்துவதை்கு ஐக்கி  நோடுகள் ெபபயுடனோன உஉஉஉஉஉஉஉஉஉஉ யமலும் 

வலுவோக்க இந்தி ோ திடெங்கை்பம் பூண்டிருப்பதோகவும் குறிப்பிட்டோர.் 
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