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G4 மந்திரிகள் மட்டத்திலரன கூட்டு பத்திரிகக அறிக்கக  

செப்டம்பர் 22, 2021  

 

1. 22 செப்டம்பர் 2021 அன்று G4 நரடுகளின் செளியுறவு அகமச்ெர்கள் H.E திரு கரர்லலரஸ் 

ஆல்பர்லடர பிரரங்லகர பிரரன்ஸர,பிலரெில் செளியுறவு அகமச்ெர் H.E. திரு செய்லகர 

மரஸ், செர்மனியின் மத்திய செளியுறவு அகமச்ெர், H.E. இந்திய செளிெிகரர அகமச்ெர் 

டரக்டர்.சுப்ரமணியம் செய்ெங்கர் மற்றும் H.E. ெப்பரனின் செளியுறவு அகமச்ெர் திரு. 

லமரலடகி லதரஷிமிட்சு, நியூயரர்க்கில் நடந்த ஐக்கிய நரடுகள் சபரதுச்ெகபயின் 75 ெது 

அமர்ெின் லபரது ெந்தித்னர்.பரதுகரப்பு கவுன்ெிலின் லமம்பரட்டு நரடுகள் மற்றும் முக்கிய 

பங்களிப்பரளர்கள் உட்பட ெமகரல உலகின் யதரர்த்தத்கத பிரதிபலிப்பதன் மூலம் அகத 

மிகவும் ெட்டபூர்ெமரன, பயனுள்ள மற்றும் பிரதிநிதியரக மரற்றுெதற்கரக அகமச்ெர்கள் 

அெெரமரக ெலியுறுத்தினரர்கள் 

 

2. G4 அகமச்ெர்கள், ஐக்கிய நரடுகள் சபரதுச் ெகபயின் 75ெது அமர்ெின் பணிகய 

மதிப்பரய்வு செய்து, ெட்டெகப அதன் 75/769 தீர்மரனத்தில் பிரதிபலித்தது, அகனத்து 

மரநிலத் தகலெர்களின் அர்பணிப்கபயும் “ ெீர்திருத்தம் பற்றிய ெிெரதங்களில் புதிய 

ெரழ்கககய ஊக்குெிக்கும்” பரதுகரப்பு கவுன்ெில்”, ஐக்கிய நரடுகள் ெகபயின் 75 ெது 

ஆண்டு நினவு தினம் (A/RES/75/1) பற்றிய பிரகடனத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.இந்தச் 

சூழலில், லதகெயரனகத ெழங்க ஐ.நர ஆதரவு, செப்டம்பர் 10,2021 இன் “ எங்கள் 

சபரதுெரன நிகழ்ச்ெி நிரல்” அறிக்ககயில் செளிப்படுத்தப்பட்டது. அகமச்ெர்கள் லமலும் 

ெரலெற்றனர், அரெரங்களுக்கிகடயிலரன லபச்சுெரர்த்கதகளின் இகணத் 

தகலெர்களரல் தயரரிக்கப்பட்ட கூறுகள் கரகிதம் உருெரனது. உறுப்புநரடுகள். 

 

3. சபரதுச் ெகபயில் தத்சதடுக்கும் லநரக்கில்,ஒலர ஆெணத்தின் அடிப்பகடயில், IGN இல் 

லமலும் தரதமதமின்றி உகர அடிப்பகடயிலரன லபச்சுெரர்த்கதகளத் சதரடங்குெதற்கு 

G4 அகமச்ெர்கள் தங்கள் ெலுெரன உறுதிகய செளிப்படுத்தினர்.இந்த லநரக்கத்திற்கரக, 

ஐக்கிய நரடுகள் ெகபயின் 75ெது சபரதுச் ெகபயின் தகலெர் மற்றும் ஐெிஎன் 

தகலெரின் முயற்ெிககள ஆதரிக்கவும், ஒற்கற உகரகய உருெரக்குெதற்கரன ெழிககள 

அகடயரளம் கரணவும் அகமச்ெர்கள் அறிவுறுத்தினர். ஒரு ெகரவு தீர்மரனம்.ஒரு 

குறிப்பிட்ட கரலக்சகடுெில் உறுதியரன முடிவுககளப் சபறுெதற்கரக,அகனத்து 

ெீர்திருத்த எண்ணம் சகரண்ட நரடுகள் மற்றும் குழுக்கள் உட்பட ஆர்ெமுள்ள அகனத்து 

உறுப்பு நரடுகளுடனும் உகரயரடகல தீெிரப்படுத்த அகமச்ெர்கள் முடிவு செய்தனர். 

 



4. ெர்ெலதெ அகமதிகய நிகலநிறுத்துெதில் எப்லபரதும் ெிக்கலரன மற்றும் ெளர்ந்து 

ெரும் ெெரல்ககள ெிறப்பரக ெமரளிக்க பரதுகரப்பு கவுன்ெிலுக்கு உதவும் ெககயில் 

நிரந்தர மற்றும் நிரந்தரமற்ற இரு இடங்களின் ெிரிெரக்கத்தின் மூலம் பரதுகரப்பு 

கவுன்ெிலின் ெீர்திருத்தம் இன்றியகமயரதது என்று G4 அகமச்ெர்கள் மீண்டும் 

உறுதிப்படுத்தினர். பரதுகரப்பு, அதன் மூலம் அதன் ககடகமககள மிகவும் திறம்பட 

நிகறலெற்றுெது. இந்தச் சூழ்நிகலயில், அகமச்ெர்கள் எசுல்ெினி ஒருமித்த கருத்து மற்றும் 

ெிர்லட பிரகடனத்தில் கூறப்பட்டுள்ள சபரது ஆப்பிரிக்க நிகலபரட்டிற்கு (ெிஏபி) தங்கள் 

ெலுெரன ஆதரகெ சதரிெித்தனர்.  

  

5. ெீர்திருத்தப்பட்ட பரதுகரப்பு கவுன்ெிலில் உறுபினர்களரக ெி4 அகமச்ெர்கள் 

ஒருெருக்சகரருெர் தங்கள் லெட்புமனுக்ககள மீண்டும் ெலியுறுத்தினர்.  

 

நியூயரர்க்  

செப்டம்பர்  22, 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. 

 

 


