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രണ്ടാമത് ആഗ ാള ക ാവിഡ് കവർച്വൽ ഉച്ചഗ ാടിയിൽ പ്രധാനമപ്രിയുകട 
രങ്കാളിത്തം (കമയ് 12, 2022) 
കമയ് 11, 2022 

 

പ്രധാനമപ്രി പ്രീ നഗരപ്ര ഗമാദി 2022 കമയ് 12-ന് യു.എസ്.എ പ്രസിഡന്് 
ഗജാസഫ് ആർ. ബൈഡൻ ജൂനിയറിന്കറ ക്ഷണപ്ര ാരം രണ്ടാം ഗലാൈൽ 
ക ാവിഡ് കവർച്വൽ ഉച്ചഗ ാടിയിൽ രകങ്കടുക്ും. ക ാവിഡ് മഹാമാരിയുകട  
തുടർ കവല്ലുവിളി കള അഭിമുഖീ രിക്ുന്നതിന് രുതിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
രക്തികെടുത്താനും രക്തമായ ഒരു ആഗ ാള ആഗരാ യ സുരക്ഷാ ഘടന  
നിർമ്മിക്ുന്നതിനുമാ ഉ ഉച്ചഗ ാടി ല്ഷ്യം വയ്ക്ുന്നത്. 
 

ഉച്ചഗ ാടിയുകട ഉദ്ഘാടന കസഷ്നിൽ ഹാമാരിയ്ക്് ഗരഷ്മുള്ള തളർച്ച 
അവ ണിച്ചു ക ാണ്ട് തയ്യാകറടുെിന് മുൻ ണന നൽ ു ' എന്ന വിഷ്യത്തിൽ 
പ്രധാനമപ്രി പ്രസം ിക്ും. കമയ് 12-ന് 1830 മുതൽ 1945 മണിക്ൂർ വകര 
കസഷ്ൻ തത്സമയം സംഗപ്രക്ഷണം കച്യ്യും. 
 

ഉച്ചഗ ാടിയുകട ഉദ്ഘാടന കസഷ്നിൽ ഹാമാരിയ്ക്് ഗരഷ്മുള്ള തളർച്ച 
അവ ണിച്ചു ക ാണ്ട് തയ്യാകറടുെിന് മുൻ ണന നൽ ു ' എന്ന വിഷ്യത്തിൽ 
പ്രധാനമപ്രി പ്രസം ിക്ും. കമയ് 12-ന് 1830 മുതൽ 1945 മണിക്ൂർ വകര 
കസഷ്ൻ തത്സമയം സംഗപ്രക്ഷണം കച്യ്യും. 
 

  ാരിഗ ാമിന്കറ കച്യർ എന്ന നില്യിൽ കൈല്ീസിന്കറ 
രാപ്രത്തല്വന്മാർ/ വൺകമന്്, ആപ്രിക്ൻ യൂണിയന്കറ കച്യർ എന്ന നില്യിൽ 
കസന ൽ, G20 ന്കറ പ്രസിഡന്റായി ഇഗരാഗനഷ്യ, G7 ന്കറ പ്രസിഡന്റായി 
ജർമ്മനി എന്നിവർ  യഥാപ് മം മറ്റ് രങ്കാളി ളും ഇവന്റിന്കറ സഹ-
ഗഹാസ്റ്റു ളുമാ ഉ . ഐ യരാപ്രസഭയുകട കസപ് ട്ടറി ജനറൽ, ഗല്ാ ാഗരാ യ 
സംഘടനയുകട ഡയറടർ ജനറൽ, മറ്റ് പ്രമുഖർ എന്നിവരും രകങ്കടുക്ും. 
 

2021 കസപ്റ്റ്റംൈർ 22 ന് പ്രസിഡന്് ബൈഡൻ ആതിഗഥയതവം വഹിച്ച ആദയ 
ആഗ ാള ക ാവിഡ് കവർച്വൽ ഉച്ചഗ ാടിയില്ും പ്രധാനമപ്രി രകങ്കടുത്തിരുന്നു. 
 

സുരക്ഷിതവും ല്ാഭ രവുമായ വാസിനു ൾ, മരുന്നു ൾ, രരിഗരാധനയ്ക്ും 
ച്ി ിത്സയ്ക്ുമുള്ള കച്ല്വു ുറഞ്ഞ തഗേരീയ സാഗങ്കതി വിദയ ളുകട 
വി സനം, ജനിത രാസ്പ്തരരമായ  നിരീക്ഷണം, ആഗരാ യ രരിരാല്ന 
കതാഴില്ാളി ളുകട ഗരഷ്ി വർദ്ധിെിക്ൽ എന്നിവയില്ൂകട ര ർച്ചവയാധികയ 
കച്റുക്ാനുള്ള ആഗ ാള പ്രമങ്ങളിൽ ഇരയ ഒരു പ്രധാന രങ്ക് വഹിക്ുന്നു. 
ഗല്ാ ാഗരാ യ സംഘടനകയ ഗ പ്രമാക്ി ആഗ ാള ആഗരാ യ സുരക്ഷാ ഘടനയകയ 
രക്തികെടുത്തു യും രരിഷ് രിക്ു യും കച്യ്യു  എന്ന ല്ക്ഷയഗത്താകട 
ഇരയയും ൈഹുമുഖ ഗവദി ളിൽ സജീവമായി ഏർകെട്ടിരിക്ു യാ ഉ. 
 

നയൂ കഡൽഹി 
കമയ് 11, 2022 

 

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. 

 


