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జీ4 మంత్రు ల ఉమమడి పత్రుకా పుకటన 

సెపెటెంబర్ 22, 2021 

 

1. జీ4 దేశాల విదేశాెంగ మెంత్రు ల ైన బరుజిల్ విదేశాెంగ మెంత్రు గౌరవనీయ శ్ర ీకార్లో స్ ఆలబర్లట  ఫుా ెంకో ఫుా ెంకా, 
జరమనీ ఫెడరల్ విదేశాెంగ మెంత్రు గౌరవనీయ శ్ర ీహీకో మాస్, భారత్ విదేశ్ర వయవహార్ాల మెంత్రు గౌరవనీయ 
డా. సుబుమణ్యెం జ ైశెంకర్, అలాగే జపాన్ విదేశ్ర వయవహార్ాల మెంత్రు గౌరవనీయ శ్ర ీమోతెగీ తోషిమిత్రు, 
2021 సెపెటెంబర్ 22న నయయయార్్ లో ఐకయర్ాజయసమిత్ర (యూఎన్) జనరల్ అసెెంబో్ల 76వ సెషన్ సెందరభెంగా 
భేటీ అయాయరు. అభివృదధి  చెెందుత్రనన దేశాలు అలాగే ప్ుధాన సహకారులతో సహా సమకాలీన వాసతవికత్ను 
ప్ుత్రబెంబెంచే విధెంగా భదుతా మెండలిని మర్ ెంత్ చటటబదిెంగా, సమరథవెంత్ెంగా అలాగే పుా త్రనిధయప్రెంగా 
తీర్ ిదధదేదెందుకు త్క్షణ్ెం దానిన సెంస్ర్ ెంచాలిున ఆవశయకత్ ఉెందని మెంత్రు లు నొకక్చెపాారు. 
 
2. ఐకయర్ాజయసమిత్ర జనరల్ అసెెంబో్ల యొక్ 75వ సెషన్ లో జర్ గ న కృషిని సమీక్షిసయత , ఐకయర్ాజయసమిత్ర 
75వ వార్ ికోత్ువ స్ామరక తీర్ామనెం (A/RES/75/1)లో ప్ుస్ాత విెంచినటలో గా, ‘‘భదుతా మెండలి సెంస్రణ్పెై 
చరిలోో  నయత్నోతేతజానిన నిెంప్డానికక’’ అనిన దేశాలు మర్ యు ప్ుభుతాలల అధధప్త్రలు కటలట బడి ఉనన 
విషయానిన అసెెంబో్ల త్న నిరణయెం 75/569లో ప్ుత్రబెంబెంచడానిన జీ4 మెంత్రు లు స్ాలగత్రెంచారు. ఈ 
సెందరభెంగా, యూఎన్ సెకీటర్ీ-జనరల్ త్న 2021 సెపెటెంబర్ 10 నివేదధక అయిన ‘‘మన ఉమమడి ఎజ ెండా’’లో 
పేర్క్ననటలో గా, త్గ న తోడాాటలను అెందధెంచేెందుకు సెంసిదిత్ను వయకతెం చేయడానిన కూడా మెంత్రు లు 
స్ాలగత్రెంచారు. సభయ దేశాల ప్ర్ సిథత్రలు అలాగే ప్ుత్రపాదనల పాక్షిక అెంశాలతో, అెంత్ర ప్ుభుతాలల 
సెంప్ుదధెంప్ుల (ఐజీఎన్) సహ-స్ారథుల దాలర్ా రూప ెందధెంచబడిన ఎలిమ ెంట్సు నివేదధకను కూడా మెంత్రు లు 
స్ాలగత్రెంచారు. 
 
3. ఒక ేడాకుయమ ెంట్స ఆధారెంగా జనరల్ అసెెంబో్లలో దానిన సవలకర్ ెంచే ఉదేదశెంతో ఐజీఎన్ విషయెంలో మర్ ెంత్ 
జాప్యెం చేయకుెండా టెక్స్ట్ ఆధార్ త్ సెంప్ుదధెంప్ులను పుా రెంభిెంచే దధశగా కృషి చేయడానికక జీ4 మెంత్రు లు 
త్మ దృఢ సెంకలాానిన వయకతెం చేశారు. ఈ మేరకు, 76వ జనరల్ అసెెంబో్ల అధయక్షుడు అలాగే ఐజీఎన్ 
స్ారథధ(లు) ప్ుయతానలకు తోడాాటల అెందధెంచాలిుెందధగా, అలాగే ముస్ాయిదా తీర్ామనెం కోసెం పుా త్రప్దధకగా 
ఒకే ఏకీకృత్ టెక్స్ట్ ను రూప ెందధెంచేెందుకు గల మార్ాా లను గుర్ తెంచాలిుెందధగా, త్మ ఐకయర్ాజయ సమిత్రకక చెెందధన 



ప్ుత్రనిధధ బృెందాలను మెంత్రు లు ఆదేశెంచారు. ఖచిిత్మ ైన కాల వయవధధలో సాషటమ ైన ఫలితాలను 
ప ెందడానికక, సెంస్రణ్-దృకాథెం కలిగ న ఇత్ర దేశాలు మర్ యు గూీప్ులతో సహా ఆసకకత కలిగ న అనిన సభయ 
దేశాలతో చరిలను తీవుత్రెం చేయాలని మెంత్రు లు నిరణయిెంచారు. 
 
4. అెంత్ర్ాా తీయ శాెంత్ర మర్ యు భదుత్ల నిరలహణ్కు నిత్య-సెంకకోషటమ ైన అలాగే త్ల త్రత నన సవాళో్ను 
మ రుగాా  ఎదుర్ల్నేెందుకు భదుతా మెండలిని సెంసిదిెం చేయడెం కోసెం, శాశలత్ మర్ యు తాతా్లిక 
సభయతాలలకు సెంబెంధధెంచి ర్ ెండు విభాగాలనయ విసతర్ ెంచడెం దాలర్ా భదుతా మెండలిని సెంస్ర్ ెంచడెం అనేదధ 
అత్యెంత్ అనివారయమ ైన అెంశమని జీ4 మెంత్రు లు ప్ునరుదాా ట ెంచారు. త్దాలర్ా భదుతా మెండలి విధులను 
మర్ ెంత్ సమరథవెంత్ెంగా నిరలహ ెంచేెందుకు వీలవుత్రెందని వారు పేర్క్నానరు. ఈ సెందరభెంగా, ఎజులిలనీ 
ఏకాభిపుా యెం అలాగే సరే్ట తీర్ామనెంలో ప ెందుప్రచబడిన కామన్ ఆఫిుకన్ ప జిషన్ (సవఏపవ)కు త్మ బలమ ైన 
మదదత్రను మెంత్రు లు వయకతెం చేశారు. 
 
5. సెంస్ర్ ెంచబడిన భదుతా మెండలిలో కొత్త  శాశలత్ సభయతాలలను ఆశసుత నన దేశాలుగా త్మ 
అభయర్ థతాలలకు ఒకర్ కొకరు మదదత్రను అెందధెంచుకోవాలని జీ4 మెంత్రు లు ప్ునరుదాా ట ెంచారు. 
 
నయూయార్క్ 
సెపెటంబర్క 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. 
 


