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13 മത്  എ എസ് ഇ എം റിട്രീറ്റ് സെഷൻ ഉപരാട്രപതി അഭിെംബ ാധന 
സെയ്തു  

നവം ർ 26, 2021 

 

പകർച്ചവയാധി നിലവിസല ആബ ാള െംവിധാനത്തിസല അപരയാപ്തതകൾ 
തുറന്നുകാട്ടുകയായിരുന്നു; ഈ വിരവുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ഒരു 
 ഹുരാട്രവും െഹകരണപരവുമായ െമീപനം ആവശ്യമാണ് - ഉപ 
രാഷ്ട്രപതി 

 

െമുട്രങ്ങൾ െമൃദ്ധിയിബലക്കുള്ള വഴികളാണ്; അവരുസര ട്പബവശ്നം െവതട്രവും 
നി ന്ധനകളിലലാത്തതുമായി തുരബരണ്ടത് ട്പധാനമാണ് - ഉപരാട്രപതി  

 

കാലാവസ്ഥാ വയതിയാനത്തിസനതിസര ബപാരാരാനുള്ള പാത കാലാവസ്ഥാ 
അനുബയാജ്യതയിലൂസരയാണ് - ഉപരാട്ര പതി 

 

13 മാത്  ഏഷയ യൂബറാപ്പ് ഉച്ചബകാരിയുസര റിട്രീറ്റ് സെഷൻ ഉപരാട്രപതി 
അഭിെംബ ാധന സെയ്തു  

 

13-ാാമത് ഏഷയ-യൂബറാപ്പ് ഉച്ചബകാരിയുസര റിട്രീറ്റ് സെഷനിൽ വവസ് ട്പെിഡന്റ് 
െംൊരിക്കുന്നു 

 

ഉപരാട്രപതി ട്ശ്ീ എം. സവങ്കയ്യ നായിഡു ഇന്ന് നവം ർ 25-ന്റ ആരംഭിച്ച 
രവിരിന എ എസ് ഇ എം ഉച്ചബകാരിയുസര റിട്രീറ്റ് സെഷസന അഭിെംബ ാധന 
സെയ്തു, "പങ്കിട്ട വളർച്ചയ്ക്കായി  ഹുമുഖവാരസത്ത ശ്ക്തിസപ്പരുത്തുക" എന്ന 
വിഷയത്തിൽ ഇന്നസല സവർെവൽ ബ ാർമാറ്റിൽ നരന്ന ഉച്ചബകാരിയുയുസര   
പ്ലീനറി സെഷനിൽ  ഉപരാട്രപതി  ഇരസപട്ടിരുന്നു.  COVID-19 പകർച്ചവയാധി 
മൂലം നിലവിസല ആബ ാള െംവിധാനത്തിസല, ട്പബതയകിച്ച് ആബരാ യ 
െംവിധാനത്തിസലയും വിതരണ ശ്ൃംഖലയിസലയും നിരവധി അപരയാപ്തതകൾ 
പുറത്തുസകാണ്ടുവന്നു. 

 

ഈ വിരവുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന്റ  ഹുരാട്രപരവും െഹകരണപരവുമായ 
െമീപനത്തിന്റ അബേഹം ആഹവാനം സെയ്തു. COVID-19 സനതിരായ ബപാരാട്ടത്തിൽ 
ഇരയയുസര െംഭാവനസയക്കുറിച്ച് െംൊരിച്ച അബേഹം, ബലാക ജ്നെംഖയയുസര 
ആറിസലാന്ന് ആളുകളിൽ അണു ാധ പകരുന്നത് നിയട്രിക്കുന്നതിലൂസര 



ബലാകസത്ത െുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിനായി  ഇരയ െംഭാവന നൽകിസയന്നും റിട്രീറ്റ് 
സെഷനിൽ ട്ശ്ീ നായിഡു പറഞ്ഞു,ഒരു  ിലയണിലധികം വാക്െിബനഷനുകൾ 
എന്ന നാഴികക്കലല് പരാമർശ്ിച്ചുസകാണ്ട്, ആവശ്യമുള്ള രാജ്യങ്ങളിബലക്കുള്ള 
വാക്െിനുകളുസര ആബ ാള കയറ്റുമതി ഇരയ പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള 
ട്പട്കിയയിലാസണന്ന് ട്ശ്ീ നായിഡു പറഞ്ഞു.വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന 
ആബ ാളവൽക്കരിക്കസപ്പട്ട ബലാകത്ത് െമുട്രെുരക്ഷയുസര ട്പാധാനയം നന്നിപ്പറഞ്ഞ 
ഉപരാട്രപതി, െമുട്രങ്ങൾ െമൃദ്ധിയുസര പാതകളാസണന്നും പരമ്പരാ തവും 
പാരമ്പബരയതരവുമായ ഭീഷണികളിൽ നിന്ന് അവയിബലക്കുള്ള  ട്പബവശ്നം 
നി ന്ധനകൾ ഒന്നും ഇലലാത്തതാണ് തുരബരണ്ടത് ട്പധാനമാസണന്നും അബേഹം 
പറഞ്ഞു..  

 

കാലാവസ്ഥാ ട്പവർത്തനസത്ത സപാതു താൽപ്പരയമുള്ള മസറ്റാരു ബമഖലയായി 
വിബശ്ഷിപ്പിച്ച ഉപരാട്രപതി, കാലാവസ്ഥാ വയതിയാനത്തിസനതിസര ബപാരാരാനുള്ള 
പാത കാലാവസ്ഥാ അനുബയാജ്യതയിലൂസരയാസണന്ന് ആവർത്തിച്ചു, ഇത് അതത് 
രാജ്യങ്ങൾ വലിയ  രീർഘകാല പരി ണനയിൽ  എരുബക്കണ്ടതുണ്ട്. 

 

മഹാമാരിക്ക് ബശ്ഷമുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ മസറ്റാരു ബലാകമാണ് നസെ 
കാത്തിരിക്കുന്നസതന്ന് ട്ശ്ീ നായിഡു പറഞ്ഞു. “വിശ്വാെത്തിനും െുതാരയതയ്ക്കും 
ട്പതിബരാധബശ്ഷിക്കും വിശ്വെനീതയ്ക്കും അതുബപാസല തിരസഞ്ഞരുപ്പുകൾക്കും 
ആവർത്തനത്തിനും കൂരുതൽ പരി ണന നൽകുന്ന ഒന്നാണിത്,” അബേഹം പറഞ്ഞു, 
ഏഷയയിസലയും യൂബറാപ്പിസലയും രാജ്യങ്ങസള ഒരുമിച്ച് സകാണ്ടുവരുന്നതിൽ  എ 
എസ് ഇ എം ട്പട്കിയയ്ക്ക് നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കാനുസണ്ടന്ന് അബേഹം 
പറഞ്ഞു. ഈ അവെരത്തിൽ, ബമഖലയിസല എലലാവരുസരയും െുരക്ഷയും 
വളർച്ചയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്റ ഐകയരാർഢ്യബത്താസര, തങ്ങളുസര അനുഭവങ്ങളും 
വിഭവങ്ങളും ബലാകവുമായി പങ്കിരാനുള്ള ഇരയയുസര ട്പതി ദ്ധതയും അബേഹം 
ആവർത്തിച്ചു. 

 

നയൂ ഡൽഹി  

നവം ർ   26, 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. 

 
 


