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NAM த ொடர்புக் குழுவின் ஆன்லைன் உச்சி மொநொட்டில் பிர ம மந் ிொி 

பங்கேற்ேிறொர் 

கம 04,2020 

 

பிர ம மந் ிொி ஸ்ரீ நகரந் ிர கமொடி  ற்கபொது நலடதபற்றுவரும் Covid-19 த ொற்று 

தநருக்ேடிக்கு ப ிைளிப்பது குறித்து விவொ ிக்ே 2020 கம 4 மொலை நலடதபற்ற அணிகசரொ 

இயக்ேத் ின் (NAM) த ொடர்பு குழுவின் ஆன்லைன் உச்சி மொநொட்டில் பங்கேற்றொர். 

 

இந்  ஆன்லைன் NAM த ொடர்புக் குழுவின் உச்சி மொநொட்டு ேருப்தபொருள் “Covid-19 க்கு 

எ ிரொே ஒருமித் ”  ற்கபொல ய NAMஇன்  லைவர், அஜர்லபஜொன் குடியரசின்  லைவர் 

அவரது கமன்லம இல்ஹொம் அலிகயவ் த ொகுத்து வழங்ேினொர். Covid-19 

த ொற்றுகநொய்க்கு எ ிரொன கபொரொட்டத் ில் சர்வக ச ஒற்றுலமலய ஊக்குவிப்பதும், 

த ொற்றுகநொய்க்கு  ீர்வுேொண மொநிைங்ேள் மற்றும் சர்வக ச அலமப்புேளின் முயற்சிேலள 

அணி ிரட்டுவதும் உச்சி மொநொட்டின் கநொக்ேம். இந்நிேழ்ச்சி  சர்வக ச பன்முேத் ன்லம 

மற்றும் சமொ ொனத் ிற்ேொன இரொஜ ந் ிர  ினத்ல யும் நிலனவுகூர்ந் து. 

  

பிர மர் கமொடியின் பங்கேற்பு, அ ன் முன்னணி நிறுவன உறுப்பினர்ேளில் ஒருவரொே 

NAM இன் தேொள்லேேள் மற்றும் ம ிப்புக்ேள் குறித்  இந் ியொவின் நீண்ட ேொை 

உறு ிப்பொட்லட அடிக்கேொடிட்டுக் ேொட்டுேிறது. பிர ம மந் ிொி  னது  லையீட்டில், இந்  

தநருக்ேடிக்கு உைேம் ஒரு ஒருங்ேிலணந் , உள்ளடக்ேிய மற்றும் சமமொன ப ிலின் 

முக்ேியத்துவத்ல  வலியுறுத் ியது, உள்நொட்டிலும் சர்வக ச அளவிலும் இந் ியொ 

எடுத்துள்ள நடவடிக்லேேலள கேொடிட்டுக் ேொட்டியது, அக  கநரத் ில் இயக்ேத்துடன் 

ஒற்றுலமயுடன் உ விேள் வழங்ே இந் ியொவின்  யொர் நிலைலய கூடிய மட்டும் 

வழங்குவல  உறு ிப்படுத் ியது. மற்ற லவரஸ்ேளுக்கு எ ிரொே,குறிப்பொே பயங்ேரவொ ம் 

மற்றும் கபொலி தசய் ிேளுக்கு எ ிரொே உைேம் த ொடரும் முயற்சியின் 

முக்ேியத்துவத்ல யும் பிர மர் வலியுறுத் ினொர்.  

 

ஆசியொ,ஆப்ொிக்ேொ,ைத் ீன் அதமொிக்ேொ மற்றும் ேொீபியன் மற்றும் ஐகரொப்பொவில் உள்ள 

உறுப்புநொடுேலளச் கசர்ந்  30 க்கும் கமற்பட்ட மொநிைத்  லைவர்ேள் மற்றும் அரசொங்ேத் 

 லைவர்ேள் மற்றும் பிற  லைவர்ேளும் பிர மர் கமொடியுடன் இலணந் னர். ஐ.நொ. 

தபொது சட்டசலப கபரொசிொியர். 

 



டிஜொனி முஹம்மது பொண்கட,ஐ.நொ. தபொதுச்தசயைொளர்  ிரு. அன்கடொனிகயொ 

குதவட்தரஸ் ,ஆப்ொிக்ே யூனியன்  லைவர் மூசொ பக்ேி மேம்மத்,ஐகரொப்பிய யூனியன் 

கமை ிே பிர ிநி ி, கஜொசப் கபொதரல், அல ப்கபொைகவ உைே சுேொ ொர நிறுவனத் ின் 

லடரக்டர் தஜனரல் டொக்டர்.கடட்கரொஸ் கேப்ொிஎசஸ் கபொன்றவர்ேளும் உச்சி மொநொட்டில் 

உலரயொற்றினர். 

 

ஒட்டுதமொத் மொே, NAM  லைவர்ேள் Covid-19 இன்  ொக்ேத்ல  ம ிப்பிட்டனர், 

சொத் ியமொன  ீர்வுேளுக்ேொன க லவேள் மற்றும் க லவேள் அலடயொளம் ேொணப்பட்டன 

மற்றும் நடவடிக்லே சொர்ந்  பின்த ொடர் ல் நடவடிக்லேேலள வலியுறுத் ினர்.உச்சி 

மொநொட்லட த ொடர்ந்து,  லைவர்ேள் Covid-19 க்கு எ ிரொன கபொரொட்டத் ில் சர்வக ச 

ஒற்றுலமயின் முக்ேியத்துவத்ல  அடிக்கேொட்டிட்டுக் தேொண்ட ஒரு பிரேடனத்ல  ஏற்றுக் 

தேொண்டனர். Covid-19 க்கு எ ிரொன கபொரொட்டத் ில் அவர்ேளின் அடிப்பலட மருத்துவ, 

சமூே மற்றும் மனி ொபிமொன க லவேலளப் பிர ிபலிக்கும் ஒரு தபொதுவொன 

 ரவுத் ளத்ல  நிறுவுவ ன் மூைம் உறுப்பு நொடுேளின் க லவேலளயும் அலடயொளம் 

ேொண ஒரு ‘பணிக்குழு’ உருவொக்குவல யும்  லைவர்ேள் அறிவித் னர்.             

 

 

நியூ தடல்லி  

கம 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. 

 
 


