
Prime Minister participates in the first Outreach Session of 

G7 Summit 

47મી G7 શિખર પશરષદના પ્રથમ સંપૂર્ણ સત્રમાં પ્રધાનમંત્રીએ ભાગ લીધો 
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પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરને્દ્ર મોદીએ આજ ે47મી G7 શિખર પશરષદના પ્રથમ સંપૂર્ણ સત્રમાં પ્રધાનમંત્રીએ ભાગ લીધો હતો. 

‘શિલ્ડ િેક સ્ટ ર્ ોન્દ્ગર –
 હેલ્થ (આરોગ્ય)’ શિષય પરના આ સત્રમાં કોરોનાિાયરસની મહામારી સામે સમગ્ર શિશ્વમા ંઆિી રહેલી શરકિરી તથા

 ભશિષ્યમાં આ પ્રકારની મહામારી સામેના રક્ષર્ને મજિૂત િનાિિા પર ધ્યાન આપિામા ંઆવયયં હતયં અને તે શિિે ચ

ચાણ કરાઈ હતી. 

આ સત્ર દરશમયાન પ્રધાનમંત્રીએ ભારતમાં કોરોના િાયરસની તાજતેરની લહેર િખતે  G7 રાષ્ટ્ર ો તથા અન્દ્ય આમંશત્રત દે

િોએ આપેલા સહકાર પ્રત્યે આભાર વયક્ત કયો હતો. 

તેમર્ે આ પ્રસંગે મહામારી સામેની લડતમાં ભારતના એક સમાજ તરીકેના અશભગમ, સરકાર, ઉદ્યોગો તથા સમાજ ેએ

કશત્રત થઈને હાથ ધરલેી કામગીરીનો ઉલ્લેખ કયો હતો. 

તેમર્ે કોરોનાના રોગીઓને પારખિા, પશરક્ષર્ કરિા અને િેશસસન મેનજેમેન્દ્  મા્ે શડશજ્લના સાધનોનો ભારતે સફળ

તાપૂિણક કરલેા ઉપયોગનય ંિર્ણન કયયું હતયં અને અન્દ્ય શિકસતા દેિો સાથ ેપોતાના આ અનયભિ અને આિડતને િેર કરિા

ની ભારતની ઇચ્છા વયક્ત કરી હતી. 

પ્રધાનમંત્રીએ િૈશશ્વક આરોગ્ય સંચાલનના સયધારા મા્ે ભારતના સશહયારા પ્રયાસ અંગે પ્રશતિદ્ધતા દાખિી હતી. તેમર્ે 
કોશિડ સંિંશધત ્ેકનોલોજી મા્ેની શ ર્ પ્સમાં રાહત આપિા મા્ે ભારત અને સાઉથ આશિકા દ્વારા WTO ખાતે કરાયે

લી દરખાસ્ટતમાં સહકાર આપિા G7 સમક્ષ માગર્ી કરી હતી. 

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરને્દ્ર મોદીએ જર્ાવયયં હતયં કે આજની િેઠક મારફતે સમર શિશ્વ સમક્ષ “એક પૃથ્િી એક આરોગ્ય”નો સંદે
િ િહેતો થિો જોઈએ. ભશિષ્યમા ંઆ પ્રકારની મહામારીન ેરોકિા મા્ે િૈશશ્વક એકતા, અખંશડતતા અને નેતાગીરીની 
હાકલ કરતાં પ્રધાનમંત્રીએ આ િાિતે લોકિાહી અને પારદિણક સમાજની શિિેષ જિાિદારી હોિા પર ભાર મૂક્યો હત. 

પ્રધાનમંત્રી આિતીકાલે G7 શિખર મંત્રર્ાના અંશતમ શદિસે પર્ ભાગ લેિે અને િે સત્રને સંિોધન કરિે. 
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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. 


