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കാ യക്ഷമവുമായ സ്ഥാരനത്തിനും ഞങ്ങൾ ഉയർന്ന മുൻഗണന നൽകുന്നു.
2021 ടല് ഉടമ്പടിയുടട 9 മത് അവരല്ാകന രയാഗത്തിരല്ടക്കത്തുരമ്പാൾ, ഇത് രൂർണമായി
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ടചയ്യുന്നതിനുമുൾപടട ഞങ്ങൾ തുടർച്ചയായി ആഹവാനം ടചയ്യുന്നു.
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രശ്ചാത്തല്ത്തിൽ

ശാസ്തപ്തത്തിന്ടെയും സാരേതികയുടടയും ചുമതല്" എന്ന വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യ ഐകയ
ാപ്ര സഭയിൽ വാർഷിക പ്രരമയം സമർപിച്ചി ുന്നു ഇത് അഭിപ്രായ ഐകയതയിൽ
സവീക ിക്കടപടുകയും ടചയ്റ്തി ുന്നു.

രകാവിഡ് -19 രകർച്ച വയാധിയുടട ആരഗാള സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക പ്രതയാഘാതങ്ങൾ
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2002 ൽ ഭൂ ിരക്ഷാഭിപ്രായത്തിൽ സവീക ിക്കാെുകയും ടചയ്റ്തു.
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