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ಜಿ7 ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಮೊದಲ ವಿಸತ ೃತ (ಔಟ್ರ ೀಚ್) ಅಧಿವೇಶನ 

ಉದ್ದ ೀಶಿಸಿ ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಶಿರ ೀ ನರೃಂದರ  ಮೊೀದಿ ಭಾಷಣ 

 
ಜೂನ್ 12, 2021 

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಶ್ರ ೀ ನರೇಂದ್ರ  ಮೀದಿ ಅವರು ಇೇಂದು ಜಿ7 ಶೇಂಗಸಭೆಯ ಮದ್ಲ ವಿಸತ ೃತ 

(ಔಟ್|ರೀಚ್) ಅಧಿವೇಶನದ್ಲಿ್ಲ  ಪಾಲ್ಗ ೇಂಡರು. 

 

‘ಬಲ್ಲಷ್ಠ  ಆರೀಗಯ  ಮರುನಿರ್ಮಾಣ’ ಹೆಸರನಲಿ್ಲ  ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಈ ಅಧಿವೇಶನದ್ಲಿ್ಲ  

ಕೊರನಾ ಸೇಂಕ್ರರ ಮಿಕ ಸೀೇಂಕಿನಿೇಂದ್ ಮನುಕುಲವನುು  ಸಂರಕಿಿ ಸಲು ಮತ್ತತ  ಭವಿಷ್ಯ ದ್ 

ಸೇಂಕ್ರರ ಮಿಕ ರೀಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ  ಜಾಗತ್ರಕ ಸಮರ್ಥಯ ಾವನುು  ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಕುರತ್ತ 

ಅರ್ಥಾಪೂಣಾ ಚರ್ಚಾ ನಡೆಸಲು ವಿಶೇಷ್ ಒತ್ತತ  ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ. 

 

ಭಾರತದ್ ಮೇಲೆ ಇತ್ರತ ೀರ್ಚಗೆ ಕೊೀವಿಡ್-19 ಸೀೇಂಕಿನ 2ನೇ ಅಲೆ ಅಪ್ಪ ಳಿಸಿದಾಗ ಜಿ7 ರಾಷ್್ ರಗಳು 

ಮತ್ತತ  ಸದ್ಸಯ  (ಅತ್ರಥಿ) ರಾಷ್್ ರಗಳು ನಿೀಡಿದ್ ಬೇಂಬಲ ಮತ್ತತ  ಸಹಾಯಹಸತ ವನುು  ನೆನೆದ್ ಪ್ರ ಧಾನ 

ಮಂತ್ರರ  ಶ್ರ ೀ ನರೇಂದ್ರ  ಮೀದಿ ಅವರು, ಎಲಿ  ರಾಷ್್ ರಗಳ ನೆರವಿಗೆ ಮೆಚ್ಚು ಗೆ ವಯ ಕತ ಪ್ಡಿಸಿದ್ರು. 

ಸೇಂಕ್ರರ ಮಿಕ ರೀಗದ್ ವಿರುದ್ಧ  ಹೀರಾಡುವ ಭಾರತ  ಸಕ್ರಾರ, ಕೈಗಾರಕ್ರ ರಂಗ ಮತ್ತತ  

ನಾಗರಕ ಸರ್ಮಜ(ಸಿವಿಲ್ ಸಸೈಟಿ)ಗಳ ಎಲಿಾ  ಹಂತದ್ ಪ್ರ ಯತು ಗಳಿಗೆ, ಇಡಿೀ ಸರ್ಮಜವೇ 

ಹೆಗಲು ನಿೀಡಿದ್ ಬಗೆ ಮತ್ತತ  ವಿಧಾನಗಳ ಕುರತ್ತ ಅವರು ಬಳಕು ರ್ಚಲಿ್ಲದ್ರು. 

 

ಕೊರನಾ ಸೀೇಂಕಿತರ ಜತೆಗಿನ ಸಂಪ್ಕಿಾತರ ಪ್ತೆತ  ಹಚ್ಚು ವಿಕೆ ಮತ್ತತ  ಕೊೀವಿಡ್-19 ಲಸಿಕೆ 

ನಿವಾಹಣೆಗಾಗಿ ಭಾರತವು ಮುಕತ  ಮೂಲದ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಕರಗಳನುು  ಯಶಸಿಿ ಯಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ 

ಪ್ರಯನುು  ಅವರು ಸಭೆಯಲಿ್ಲ   ವಿವರಸಿದ್ರು.  

 

ಇತರೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಶ್ೀಲ ರಾಷ್್ ರಗಳೇಂದಿಗೆ ನಮಮ  ಅನುಭವ ಮತ್ತತ  ಪ್ರಣತ್ರಯನುು  

ಹಂಚಿಕೊಳಳ ಲು ಭಾರತ ಇರೆ್ಚ  ಮತ್ತತ  ಒಲವು ಹೇಂದಿದೆ ಎೇಂದು ಅವರು ಸಭೆಯ ಗಮನಕೆೆ  

ತಂದ್ರು. 

 

ಜಾಗತ್ರಕ ಆರೀಗಯ  ಆಡಳಿತವನುು  ಸುಧಾರಣೆಗೆ ತರುವ ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರ ಯತು ಗಳಿಗೆ ಮನ ತ್ತೇಂಬಿ 

ಬೇಂಬಲ ನಿೀಡಲು ಭಾರತ ಸದಾ ಬದ್ಧ ವಾಗಿದೆ ಎೇಂದು ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಘೀಷಿಸಿದ್ರು. ‘ಬೌದಿಧ ಕ 

ಆಸಿತ  ಹಕೆು ಗಳ ವಾಯ ಪಾರ-ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಚಾರ(ಟಿರ ಪ್್ಸ ) ಗಳಿಗೆ ಅನಿ ಯವಾಗುವಂತೆ, ಕೊೀವಿಡ್ 

ಸಂಬಂಧಿತ ತಂತರ ಜಾಾ ನ’ಗಳಿಗೆ ವಿಧಿಸಿರುವ ಕಟ್್ಟ ಪಾಡುಗಳನುು  ಮನಾು  ರ್ಮಡಬೇಕು ಎೇಂದು 

ವಿಶಿ  ಆರೀಗಯ  ಸಂಘಟನೆ (ಡಬಿ್ಲ್ ಯ ಎಚ್ಒ)ಗೆ ಭಾರತ ಮತ್ತತ  ದ್ಕಿಿ ಣ ಆಫ್ರರ ಕ್ರ ಮಂಡಿಸಿರುವ 

ಮಹತಿ ದ್ ಪ್ರ ಸತ ವನೆಗೆ ಜಿ7 ರಾಷ್್ ರಗಳು ಬೇಂಬಲ ನಿೀಡಬೇಕು ಎೇಂದು ಶ್ರ ೀ ನರೇಂದ್ರ  ಮೀದಿ 



ಮನವಿ ರ್ಮಡಿದ್ರು. 

ಈ ಶೇಂಗಸಭೆಯು ‘ಇರುವುದೇ ಒೇಂದೇ ಪೃಥಿಿ , ಒೇಂದು ಆರೀಗಯ ’ ಎೇಂಬ ಪ್ರ ಬಲ ಸಂದೇಶವನುು  

ಇಡಿೀ ಜಗತ್ರತ ಗೆ ರವಾನಿಸಿದೆ.  

 

ಈ ನಿಟ್ಿ ನಲಿ್ಲ  ನಾವೆಲಿಾ  ಜಾಗತ್ರಕ ಏಕತೆ, ನಾಯಕತಿ , ಒಗಗ ಟ್್ಟ  ಪ್ರ ದ್ಶ್ಾಸುವ ಮೂಲಕ 

ಭವಿಷ್ಯ ದ್ ಸೇಂಕ್ರರ ಮಿಕ ಸೀೇಂಕುಗಳನುು  ಸಮರ್ಥಾವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರರ ಸಲು ಒಗ್ಗಗ ಡಬೇಕು ಎೇಂದು 

ಕರೆ ನಿೀಡಿದ್ ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಅವರು, ಈ ಗುರ ಸಧಿಸಲು ಪ್ರ ಜಾಸತ್ತತ ತಮ ಕ ಮತ್ತತ  ಪಾರದ್ಶಾಕ 

ಸರ್ಮಜಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ್ ಜವಾಬ್ದಾ ರ ಇದೆ ಎೇಂಬ್ಲ್ದ್ನುು  ಎಲಿರೂ ಮನವರಕೆ ರ್ಮಡಿಕೊಳಳ ಬೇಕು 

ಎೇಂದು ಎಚು ರಸಿದ್ರು. 

 

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಶ್ರ ೀ ನರೇಂದ್ರ  ಮೀದಿ ಅವರು ನಾಳೆ ನಡೆಯಲ್ಲರುವ ಜಿ7 ಶೇಂಗಸಭೆಯ ಅೇಂತ್ರಮ 

ದಿನದ್ ಅಧಿವೇಶನದ್ 2 ಕಲಾಪ್ಗಳನುು  ಉದೆಾ ೀಶ್ಸಿ ಭಾಷ್ಣ ರ್ಮಡಲ್ಲದಾಾ ರೆ. 

 

ನವ ದ್ಹಲಿ 

ಜೂನ್ 12, 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. 

 
 


