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NAM ക ോൺടോക്ട് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഓൺലൈൻ ഉച്ചക ോടിയിൽ ഗ്രധോനമഗ്രി 
രറെടുത്തു.   
റമയ് 04, 2020 

 
ക ോവിഡ്-19 ര ർച്ചവയോധിയുറട ഗ്രതി രണറത്തക്കുെിച്ച് ചർച്ച റചയ്യുന്നതിനോയി 2020 

റമയ് 4 നു ഉച്ചയ്ക്ക് കേഷം നടത്തിയ കനോൺ അലൈൻഡ് മൂവ്റമന്്(NAM) ക ോൺടോക്ട് 

ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഓൺലൈൻ ഉച്ചക ോടിയിൽ ഗ്രധോനമഗ്രി ഗ്േീ നകരഗ്ര കമോഡി രറെടുത്തു. 
 

NAM ക ോൺടോക്ട് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഉച്ചക ോടി "ക ോവിഡ്-19 റനതിറര ഒത്തുകചരു " എന്ന 

വിഷയറത്ത അടിസ്ഥോനമോക്കിയോയിരുന്നു, ഇതിന് NAM ന്റെ നിൈവിറൈ അധയക്ഷനോയ, 

അസർഭോയിജോൻ െിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ഗ്രസിഡന്റ് ഗ്േീ ഇഹോംഅൈികയവ് ആതികേയതവം 

വഹിച്ചു.ക ോവിഡ്-19 റനതിറരയുള്ള അരോരോഗ്ര ഐ യദോർഢ്യം കഗ്രോത്
സോഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ര ർച്ചവയോധിറയ കനരിടുന്നതിനുള്ള രോജയങ്ങളുറടയും 

അരോരോഗ്ര സ്ഥോരനങ്ങളുറടയും ഗ്രവർത്തനങ്ങൾ ചൈനോത്മ മോക്കു യും 

റചയ്യുന്നതോണ് ഉച്ചക ോടിയുറട ഉകേേയം. സമോധോനത്തിനോയുള്ള ബഹുമുഖ നയതഗ്ര 

അരരോഗ്ര ദിനവും ചടങ്ങിൈൂറട അനുസ്മരിച്ചു.     
 

ഒരു മുൻനിര സ്ഥോര ോംരം എന്ന നിൈയിൽ NAM ന്റെ തതവങ്ങകളോടും മൂൈയങ്ങകളോടുമുള്ള 

ഇരയയുറട നിൈനിൽക്കുന്ന ഗ്രതിബദ്ധതറയ ഗ്രധോനമഗ്രി കമോദിയുറട രെോളിത്തം 

അടിവരയിട്ടു സൂചിപ്പിക്കുന്നു.  അകേഹത്തിൻററ സംഭോഷണത്തിൽ ഈ ഗ്രതിസന്ധി 
ല  ോരയം റചയ്യുന്നതിന് കൈോ രോജയങ്ങൾക്കിടയിൽ  ഏക ോരിതവും സമഗ്രവും 

തുൈയവുമോയ ഗ്രതി രണത്തിന്റെ ഗ്രോധോനയം ഗ്രധോനമഗ്രി ഊന്നിപ്പെഞ്ഞു,  ൂടോറത 

ആഭയരരവും അരോരോഷ്ഗ്ടരരവുമോയി ഇരയ സവീ രിച്ച നടരടി ൾ 

വിേദീ രിക്കു യും ഗ്രസ്ഥോനത്തിന് സോധയമോയ രിരുണയും ഐ യദോർഢ്യവും ഉെപ്പു 
നൽ ു യും റചയ്തു. തീഗ്വവോദം, വയോജ വോർത്ത ൾ എന്നിങ്ങറനയുള്ള 

ലവെസു കളോടും കൈോ ം കരോരോകടണ്ടതിറനക്കുെിച്ചും  ഗ്രധോനമഗ്രി ഊന്നിപ്പെഞ്ഞു. 
 

മറു സ്െോക്കോെു ളുറടയും സ്ഥോരനങ്ങളുറടയും കമധോവി ളോയ 30 കരർറക്കോപ്പമോണ് 

ഗ്രധോനമഗ്രി കമോഡി രറെടുത്തത്, ഇതിൽ ഏഷയ, ആഗ്രിക്ക, ൈോറിനകമരിക്ക,  രീബിയൻ , 

യൂകെോപ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ ഉൾറപ്പടുന്നു. ഉച്ചക ോടിയിൽ ഐ യരോഗ്ര സഭ 

ജനെൽ അസ്സംബ്ലി ഗ്രസിഡണ്ട് റഗ്രോര:തിജ്ജോനി മുഹമ്മദ് ബറര, ഐ യരോഗ്ര സഭ 

റസഗ് ട്ടെി ജനെൽ അന്കെോണികയോ രുട്ടരിസ്, ആഗ്രിക്കൻ യൂണിയൻ അധയക്ഷൻ 

മൂസോരോഹിമഹമ്മത്, യൂകെോരയൻ യൂണിയൻ ഉന്നതതൈ ഗ്രതിനിധി,  ൂടോറത 



കൈോ ോകരോരയ സംഘടനയുറട ഡയെക്ടടർ ജനെൽ കഡോ: ററഡ്കെോസ് രിഗ്ബികയസസ് 

എന്നിവരും  രറെടുത്തു.  
 

NAM കനതോക്കൾ റമോത്തത്തിൈുള്ള ക ോവിഡ്-19 ഗ്രതയഘോതങ്ങറള വിൈയിരുത്തി, 
സോധയമോയ രരിഹോരങ്ങൾക്ക് ആവേയമോയ നടരടി ൾ തിരിച്ചെിയു യും 

രിരുടരുന്നതിനോയി അഗ് ിയമോയ ഗ്രവർത്തങ്ങൾ സവീ രിക്കുന്നതിന് ആഹവോനം 

റചയ്യു യും റചയ്തു.ഉച്ചക ോടിയ്ക്കു കേഷം ക ോവിഡ്-19 റനതിറര കരോരോടുന്നതിനോയി 
അരോരോഗ്ര ഐ യത്തിന്റെ ഗ്രോധോനയം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രസ്തോവന നടത്തി.ക ോവിഡ് -19 

കനോ് റരോരുതുന്നതിനു ആവേയമോയ അടിസ്ഥോന, ചി ിത്സ, സോമൂഹി , മോനുഷി  

ആവേയ ത ൾ  ഗ്രതിരൈിപ്പിക്കുന്ന ഒരു റരോതുവോയ ഡോറോകബസിന്റെ 

സഹോയകത്തോറട അംരമോയ രോജയങ്ങളിറൈ .ആവേയങ്ങൾ  റണ്ടത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു 
'ടോസ്ക്ട കരോഴ്സസ്' രൂരീ രിക്കുന്നതിനും കനതോക്കൾ ആഹവോനം റചയ്തു. 
 
നയൂ ഡൽഹി 
4 റമയ്, 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. 
 

 


