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ಜ ೋಡಿಸದ ಚಳುವಳಿ ಸಂಪರ್ಕ ಗುಂಪಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪರಧಾನ ಮಂತ್ರರಯವರು 

ಭಾಗವಹಿಸುತ್ಾಾರೆ 

ಮೋ 04, 2020 

 

ಹೆಚುುತ್ರಾರುವ COVID-19 ಸಾಂಕ್ಾರಮಿರ್ ರೆ ೋಗದ ಬಿರ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರತ್ರಕ್ರರಯೆಯನುು ಚರ್ಚಕಸಲು ಪರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ನರೆೋಂದರ 

ಮೋದಿಯವರು 4 ಮೋ 2020 ರ ಸಂಜ ನಡೆದ  ಜ ೋಡಿಸದ ಚಳುವಳಿ (ಎನ್ಎಎಂ) ಸಂಪರ್ಕ ಗುಂಪಿನ ಆನ್ಲೈನ್ 

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. 

"COVID-19 ವಿರುದಧ ಒಟ್ಟಿಗೆ" ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಮೋಲ ಜ ೋಡಿಸದ ಚಳುವಳಿ ಸಂಪರ್ಕ ಗುಂಪಿನ ಆನ್ಲೈನ್ 

ಸಭೆಯನುು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಸುಾತ ಜ ೋಡಿಸದ ಚಳುವಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಅಜರ್ೈಕಜಾನ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ ರಾಷರಪತ್ರ 

ಶ್ರೋಷಠ ಇಲಾಾಮ್ ಅಲ್ಲಯೆವ್ ರವರು ಆತ್ರಥ್ಯ ವಹಿಸಿದದರು. COVID-19 ಸಾಂಕ್ಾರಮಿರ್ ರೆ ೋಗವನುು ಎದುರಿಸಲು 

ಹಾಗ  ಸಾಂಕ್ಾರಮಿರ್ ರೆ ೋಗವನುು ಪರಿಹರಿಸಲು ರಾಜ್ಯಗಳ ಮತುಾ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪರಯತುಗಳನುು 

ಸಜ್ುುಗೆ ಳಿಸಲು ಸಭೆಯ ಉದೆದೋಶವಾಗಿತುಾ. ಈ ಘಟನೆಯು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಬಹುಪಕ್ಷೋಯತೆಗಾಗಿ ಮತುಾ 

ಶಾಂತ್ರಗಾಗಿ ರಾಜ್ತ್ಾಂತ್ರರರ್ತೆಯ ದಿನವನುು ಸಮರಿಸಿತು. 

ಪರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಮೋದಿಯವರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯು ಅದರ ಪರಮುಖ ಸಂಸಾೆಪರ್-ಸದಸಯರಲ್ಲಿ ಒಬಬರಾಗಿ ಜ ೋಡಿಸದ 

ಚಳುವಳಿಯ ತತವಗಳಿಗೆ ಮತುಾ ಮೌಲಯಗಳಿಗೆ ಭಾರತದ ದಿೋಘಕಕ್ಾಲದ ಬದಧತೆಯನುು ಒತ್ರಾಹೆೋಳುತಾದೆ. ಪರಧಾನಮಂತ್ರರಯು 

ತಮಮ ಹಸಾಕ್ಷೋಪದಲ್ಲಿ, ಈ ಬಿರ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಪರಪಂಚವು ಸಂಘಟ್ಟತ, ಅಂತಗಕತ ಮತುಾ ಸಮನಾದ ಪರತ್ರಕ್ರರಯೆಯ ಮಹತವವನುು 

ಒತ್ರಾಹೆೋಳಿದರು, ಭಾರತವು ದೆೋಶೋಯವಾಗಿ ಮತುಾ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಮಟಿದಲ್ಲಿ ಕೆೈಗೆ ಂಡ ರ್ರಮಗಳ ಬಗೆೆ 

ವಿವರಿಸುತಾದೆ, ಆದರೆ ಚಳವಳಿಯಂದಿಗೆ ಒಗೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೆರವು ನೋಡಲು ಭಾರತದ ಸಿದಧತೆಯನುು ಪುನರುಚುರಿಸಿದರು. ಇತರ 

ವೈರಸ್ಗಳ ವಿರುದಧ, ನದಿಕಷಿವಾಗಿ ಭಯೋತ್ಾಾದನೆ ಮತುಾ ನರ್ಲ್ಲ ಸುದಿದಗಳ ವಿರುದಧ ಪರಪಂಚವು ನರಂತರ ಪರಯತುದ 

ಮಹತವವನುು ಪರಧಾನ ಮಂತ್ರರಯವರು ಒತ್ರಾ ಹೆೋಳಿದರು. 

ಏಷ್ಾಯ, ಆಫ್ರರಕ್ಾ, ಲಾಯಟ್ಟನ್ ಅಮರಿರ್ ಮತುಾ ಕೆರಿಬಿಯನ್, ಮತುಾ ಯುರೆ ೋಪಿನ ಸದಸಯ ರಾಷರಗಳು ಸ್ಥೋರಿದಂತೆ 30 ರ್ ಕ 

ಹೆಚುು ಇತರ ರಾಜ್ಯ ಮುಖಯಸೆರು ಮತುಾ ಇತರ ನಾಯರ್ರು ಪರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಮೋದಿಯವರನುು ಸ್ಥೋರಿಕೆ ಂಡರು. 

ಸಭೆಯನುು ಯುಎನ್ ಜ್ನರಲ್ ಅಸ್ಥಂಬಿಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರರ. ಟ್ಟಜಾುನ ಮುಹಮಮದ್ ಬಂಡೆ, ಯುಎನ್ ಸ್ಥಕೆರಟರಿ 

ಜ್ನರಲ್ ಶರೋ ಆಂಟ ೋನಯ ಗುಟರೆಸ್, ಆಫ್ರರರ್ನ್ ಯ ನಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮ ಸಾ ಫಕ್ರ ಮಹಾಮತ್, ಇಯು ಉನುತ 

ಪರತ್ರನಧಿ ಜ ೋಸ್ಥಪ್ ರ್ ರೆಲ್ ಮತುಾ ವಿಶವ ಆರೆ ೋಗಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಹಾನದೆೋಕಶರ್ರಾದ ಡಾ. ಟಡೆ ರಸ್ ಘೆರ್ರಯೆಸಸ್ 

ರವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. 

  



ಒಟ್ಾಿರೆಯಾಗಿ, ಜ ೋಡಿಸದ ಚಳುವಳಿಯ ನಾಯರ್ರು COVID-19 ರ ಪರಿಣಾಮವನುು ನಣಕಯಿಸಿದ್ಾದರೆ, ಸಂಭವನೋಯ 

ಪರಿಹಾರಗಳಿಗಾಗಿ ಅಗತಯತೆಗಳನುು ಮತುಾ ಅವಶಯರ್ತೆಗಳನುು ಗುರುತ್ರಸಿದ್ಾದರೆ ಹಾಗ  ಕ್ರರಯಾಶೋಲ-ಆಧಾರಿತ ಅನುಸರಣಾ 

ರ್ರಮಗಳನುು ಒತ್ಾಾಯಿಸಿದರು. ಸಭೆಯ ನಂತರ, ನಾಯರ್ರು COVID-19 ವಿರುದಧದ ಹೆ ೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 

ಒಗೆಟ್ಟಿನ ಮಹತವವನುು ತ್ರಳಿಸುವ ಘೆ ೋಷಣೆಯನುು ಅಂಗಿೋರ್ರಿಸಿದರು. COVID-19 ವಿರುದಧದ ಹೆ ೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅವರ 

ಮ ಲ ವೈದಯಕ್ರೋಯ, ಸಾಮಾಜಿರ್ ಮತುಾ ಮಾನವಿೋಯ ಅಗತಯಗಳನುು ಪರತ್ರಬಿಂಬಿಸುವ ಸಾಮಾನಯ ದತಾಸಂಚಯವನುು 

ಸಾೆಪಿಸುವ ಮ ಲರ್ ಸದಸಯ ರಾಷರಗಳ ಅಗತಯತೆಗಳನುು ಮತುಾ ಅವಶಯರ್ತೆಗಳನುು ಗುರುತ್ರಸಲು ನಾಯರ್ರು ‘ಕ್ಾಯಕಪಡೆ’ 

ರರ್ಚಸುವುದ್ಾಗಿ ಘೆ ೋಷ್ಟ್ಸಿದರು. 

ನವ ದೆಹಲ್ಲ 

ಮೋ 4, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


