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ECOSCO യുടെ ഉന്നത തല യയോഗത്തിൽ പ്രധോനമപ്രി മുഖ്യ പ്രഭോഷണം 

നെത്തി  
ജൂലല 17, 2020 

 
ഐക്യരോപ്ര സഭ യക്പ്രീക്രിച്ച് രുതുക്കിയ ബഹുരോപ്രതവം പ്രധോനമപ്രി ആവശ്യടെട്ടു. 

ഞങ്ങളുടെ തതവമോയ 'എലലോവർക്കുടമോെം എലലോവരുടെയും വിക്ോസം' എന്നത് SDG 

സിദ്ധോരത്തിന്ടെ ക്ോതലോയി ആടരയും ഒഴിവോക്കോടത പ്രതിധവനിക്കുന്നു.പ്രധോനമപ്രി 
 

വിക്സനത്തിന്ടെ രോതയിലൂടെ മുയന്നെുയപോൾ ,നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയയോെുള്ള 

ഉത്തരവോദിതവം മെക്കരുത്: പ്രധോനമപ്രി  
 

ഞങ്ങളുടെ അെിസ്ഥോന ആയരോഗയ സംവിധോനം യലോക്ത്തിൽ തടന്ന  
യക്ോവിഡിടനതിരോയുള്ള യരോരോട്ടത്തിൽ മിക്ച്ച യരോഗനിവോരണ നിരക്കുക്ൾ  
യനെുന്നതിന് സഹോയിക്കുന്നു: പ്രധോനമപ്രി 
 

2020 ജൂലല 17 ന്, നയൂ യയോർക്കിൽ നെന്ന  നെന്ന ഐക്യരോപ്ര സഭ സോപത്തിക് സോമൂഹിക് 

സയമ്മളനത്തിന്ടെ (ECOSOC)  ഈ വർഷടത്ത ഉന്നതതലയയോഗത്തിൽ പ്രധോന മപ്രി പ്ശ്ീ 
നയരപ്ര യമോഡി മുഖ്യ പ്രഭോഷണം നെത്തി. 
 

ജൂൺ 17 ന് 2021- 22 ക്ോലഘട്ടത്തിയലക്ക് സുരക്ഷോ ക്ൗസിലിന്ടെ അസ്ഥിര അംഗമോയി 
തിരടെെുക്കടെട്ടതിനു യശ്ഷം ആദയമോയോണ് പ്രധോനമപ്രി ഐക്യരോപ്ര സഭോ 

അംഗങ്ങടള അഭിസംയബോധന ടെയ്യുന്ന ആദയ അവസരമോണിത്. 

 

ഐക്യരോപ്ര സഭ സ്ഥോരനത്തിന്ടെ 75 മത് വോർഷിക്ത്തിൽ, ECOSOC ന്ടെ ഉന്നത തല 

യയോഗത്തിന്ടെ വിഷയം, ഉന്നതതല യയോഗത്തിന്ടെ ഈ വർഷടത്ത വിഷയം "യക്ോവിഡ് -

19  യശ്ഷമുള്ള ബഹുരോപ്ര വോദം: ഏതു തരത്തിലുള്ള ഐക്യരോപ്രസഭയോണ് 75 മത് 

വോർഷിക് സമയത്ത് ആവശ്യമോയുള്ളത് " എന്നതോണ്.  

  

ഐക്യരോപ്ര സഭ സ്ഥോരിച്ചതിന്ടെ 75 മത് വോർഷിക്യത്തോെനുബന്ധിച്ച്, ഈ വിഷയത്തിൽ   

വരോനിരിക്കുന്ന സുരക്ഷോ ക്ൗൺസിൽ അംഗതവത്തിൽ ഇരയയുടെ മുൻഗണനയും 

പ്രതിധവനിക്കുന്നു. യക്ോവിഡിന് യശ്ഷമുള്ള യലോക്ത്തിൽ, രരപരോഗത യലോക്ത്തിടല 

യോഥോർഥയങ്ങൾ പ്രതിഫലിെിക്കുന്ന   'രരിഷ്ക്ൃത ബഹുരോപ്ര വോദത്തിന്ടെ' ആവശ്യം 

പ്രധനമതി ആവർത്തിച്ചു.  

 

സ്ഥിരമോയ വിക്സന ലക്ഷയങ്ങൾ ഉൾെടെ ECOSOC ഉം ഐക്യരോപ്ര സഭയുടെ വിക്സന 

പ്രവർത്തങ്ങളുമോയുള്ള ഇരയയുടെ നീണ്ടക്ോലടത്ത സഹക്രണം പ്രധോനമപ്രി 
അനുസ്മരിച്ചു. ഇരയയുടെ വിക്സന തപ്രമോയ '' എലലോവർക്കും ഒെം എലലോവരുടെയും 

വിക്സനം എലലോവർക്കും വിശ്വോസം' എന്നത് ആടരയും ഒഴിവോക്കരുത് എന്ന SDG 

സിദ്ധോരത്തിന്ടെ ക്ോതലോയി അനുരൂരടെെുന്നുടവന്നു അയേഹം രരോമർശ്ിച്ചു. 

 



വലിയ ജനസംഖ്യയുടെ സോമൂഹിക് സോപത്തിക് സൂെക്ങ്ങൾ ടമച്ചടെെുത്തുന്നതിൽ 

ഇരയയുടെ വിജയം ആയഗോള SDG ലക്ഷയങ്ങളിൽ പ്ശ്യദ്ധയമോയ പ്രഭോവം ടക്ോണ്ട് 
വരുന്നുടവന്ന് പ്രധോനമപ്രി െൂണ്ടി ക്ോണിച്ചു.മറ്റുള്ള വിക്സവര രോപ്രങ്ങടള അവരുടെ 

SDG ലക്ഷയങ്ങൾ നിെയവറ്റുന്നതിൽ  രിരുണയ്ക്ക്കുന്നതിനുള്ള ഇരയയുടെ 

പ്രതിബദ്ധതടയക്കുെിച്ചും അയേഹം സംസോരിച്ചു. 

 

'സവച്ച് ഭോരത് അഭിയോൻ' മുയഖ്ടന  ശ്ുെീക്രണ സൗക്രയങ്ങൾ ടമച്ചടെെുത്തുന്നത് . സ്പ്തീ 
ശ്ോക്തീക്രണം, സോപത്തിക് അംഗീക്രണം ക്ൂെോടത  സമോരംഭ രദ്ധതിക്ളോയ 'ഹൗസിങ് 

യഫോർ ഓൾ', 'ആയുഷ്മോൻ ഭോരത് ' എന്നീ രദ്ധതിക്ളിലൂടെ തോമസ, ആയരോഗയസംരക്ഷണ 

സൗക്രയങ്ങൾ വിക്സിെിക്കുന്നത് എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് തുെർന്ന് വരുന്ന ഇരയയുടെ 

വിക്സന രരിപ്ശ്മങ്ങടളക്കുെിച്ച് അയേഹം സംസോരിച്ചു.  
 
രോരിസ്ഥിതിക് സ്ഥിരത ലജവലവവിധയ സംരക്ഷണം എന്നിവയിലുള്ള ഇരയയുടെ പ്ശ്ദ്ധ 

പ്രധോനമപ്രി എെുത്തുക്ോണിച്ചു, ക്ൂെോടത അരരോപ്ര യസോളോർ അലയൻസ്, യക്ോലിയയഷൻ 

യഫോർ ഡിസോസ്റ്റർ െീലസലന്റ്റ് ഇൻപ്ഫോസ്പ്െക്ച്ച്ചർ എന്നിവയുടെ സ്ഥോരനത്തിൽ 

ഇരയയുടെ പ്രധോന രങ്ും അയേഹം അനുസ്മരിച്ചു. 

 
പ്രോയദശ്ിക്മോയി പ്രോഥമിക് പ്രതിക്രണം നൽക്ിയവർ എന്ന നിലയിൽ ഇരയയുടെ രങ്ിടന 

ക്ുെിച്ച് സംസോരിക്കുയപോൾ,  വിവിധ രോജയങ്ങളിയലക്കുള്ള മരുന്ന് വിതരണം 

ഉെെോക്കുന്നതിനും SAARC രോജയങ്ങളിടല ക്ൂട്ടോയ പ്രതിക്രണ സമീരനം എന്നിവയിൽ  

ഇരയൻ സർക്കോരും ഇരയയിടല മരുന്ന് ക്പനിക്ളും നൽക്ിയ രിരുണയും പ്രധോനമപ്രി 
അനുസ്മരിച്ചു.  

 

ECOSOC ൽ ഇത് രണ്ടോം തവണയോണ് പ്രധോനമപ്രി പ്രഭോഷണം നെത്തുന്നത്,ഇതിനു മുൻപ് 

2016 ജനുവരിയിൽ അയേഹം മുഖ്യ പ്രഭോഷണം നെത്തിയിരുന്നു. 

 

നയൂ ഡൽഹി  
17 ജൂലല, 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 

 

 


