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ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ ಶ್ರ ೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೀದಿ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ (ಏ.13, 2021) ರೈಸಿನಾ ಸಂವಾದ್ದ್ ಉದ್ಘಾ
ಟನಾ ಅಧಿವೇಶನದ್ಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ರಥಿಗಳಾದ್ ರುವಾೇಂಡಾ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷ ಗೌರವಾನ್ವಿ ತ ಪಾಲ್ ಕಗಾಮೆ ಮತ್ತು
ಡೆನಾಾ ರ್ಕ್ ಪ್ರ ಧಾನ್ವ ಗೌರವಾನ್ವಿ ತ ಮೆಟ್ ಫ್ರರ ಡೆರಿಕ್ಸೆ ನ್ ಅವರೇಂದಿಗೆ ವಿಡಿಯೀ ಕಾನಫ ರೆನ್ೆ
ಮೂಲಕ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರು.
ವಿದೇಶೇಂಗ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ʻಅಬ್ೆ ವ್ರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೇಂಡೇಶನ್ʼ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆ
ಯೀಜಿಸಿರುವ ಪ್ರ ತ್ರಷ್ಠಿ ತ ರೈಸಿನಾ ಸಂವಾದ್ದ್ 6ನೇ ಆವೃತ್ರು ಯು 2021ರ ಏಪ್ರರ ಲ್ 13ರಿೇಂದ್ 16ರವರೆಗೆ ವ
ರ್ಚ್ಯ ್ಯಲ್ ರೂಪ್ದ್ಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲದೆ.
2021ರ ಆವೃತ್ರು ಯ ವಿಷಯ "#ವೈರಾಣುವಿಶಿ : ಸ್ಫ ೀಟಗಳು, ಹೊರಗಿನವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೈತಪ್ರಿ ದ್ ನ್ವ
ಯಂತರ ಣ.”
ಕಳೆದ್ ಒೇಂದು ವಷ್ಕ್ಕೂ ಹೆರ್ಚ್ು ಕಾಲದಿೇಂದ್ ಜಗತು ನ್ನು ಕಂಗೆಡಿಸಿರುವ ಕೀವಿಡ್19 ಸೇಂಕಾರ ಮಿಕ ರೀಗದ್ ಹಿನ್ನು ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಿೀ ಮನ್ನಕುಲವು ಸಂದಿಗಧ ಕ್ಸೂ ಸಿಲುಕಿರುವಂತಹ ಸಂದ್ರ್್
ದ್ಲ್ಲಿ ರೈಸಿನಾ ಸಂವಾದ್ದ್ ಪ್ರ ಸ್ತು ತ ಆವೃತ್ರು ಯು ನಡೆಯುತ್ರು ದೆ ಎೇಂದು ಪ್ರ ಧಾನ್ವ ಮೀದಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪ್ರ
ಸ್ತು ತ ಸನ್ವು ವೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕ್ಸಲವು ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಆತ್ಮಾ ವಲೀಕನ ಮಾಡಿಕಳುು ವಂತೆ
ಜಾಗತ್ರಕ ಸಮುದ್ಘಯಕ್ಸೂ ಪ್ರ ಧಾನ್ವ ಕರೆ ನ್ವೀಡಿದ್ರು.
ಜಾಗತ್ರಕ ವಯ ವಸ್ಥೆ ಗಳು ಕೇವಲ ರೀಗಲಕ್ಷಣಗಳಷ್ಟ ೀ ಅಲಿ , ಮೂಲ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಹರಿಸ್ತವಲ್ಲಿ ತ
ಮಾ ನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕಳು ಬೇಕು ಎೇಂದು ಪ್ರ ಧಾನ್ವ ಒತ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಮಾನವಕುಲವನ್ನು ನಮಾ ಆಲೀಚ
ನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಕಿರ ಯೆಗಳ ಕೇೇಂದ್ರ ಬೇಂದುವಾಗಿರಿಸಿಕೇಂಡು ಇೇಂದಿನ ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಾಳಿನ ಸವಾ
ಲುಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಹರಿಸ್ತವ ವಯ ವಸ್ಥೆ ಗಳನ್ನು ರೂಪ್ರಸ್ತವಂತೆ ಪ್ರ ಧಾನ್ವ ಕರೆ ನ್ವೀಡಿದ್ರು.
ದೇಶ್ೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ನ್ನರವು ನ್ವೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸೇಂಕಾರ ಮಿಕದ್ ಸನ್ವು ವೇಶಕ್ಸೂ ಭಾರತ
ದ್ ಸಿ ೇಂದಿಸಿದ್ ರಿೀತ್ರ ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಭಾಗವಾಗಿ ನಡೆಸ್ತತ್ರು ರುವ ಪ್ರ ಯತು ಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಯೂ ಪ್ರ ಧಾನ್ವ ವಿವರಿಸಿದ್
ರು. ಸೇಂಕಾರ ಮಿಕ ರೀಗವು ಒಡಿಿ ರುವ ವೈವಿಧ್ಯ ಮಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಜಂಟಿ ಪ್ರ ಯತು ಗ
ಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕ್ಸೇಂದು ಕರೆ ನ್ವೀಡಿದ್ ಅವರು, ಜಾಗತ್ರಕ ಒಳಿತ್ರಗಾಗಿ ಭಾರತ ತನು ಸಮರ್ಥಯ ್ವನ್ನು ಹಂಚಿ
ಕಳು ಲ್ಲದೆ ಎೇಂದು ಪುನರುಚು ರಿಸಿದ್ರು.
ന്യൂ ഡെൽഹി
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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.

