Prime Minister participates in the first Outreach Session of
G7 Summit
ପ୍ରଥମ ଜି-7 ଆଉଟରି ଚ୍ ସମ୍ମିଳନୀରର ର ୋଗରେରେ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ
ଜୁ ନ 12, 0201

ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୋେୀ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଜି-7 ଆଉଟ୍ ରି ଚ୍ ସମ୍ମି ଳନୀରର ର ୋଗରେଇଛନ୍ତି ।
ସୁେୃଢ ସ୍ୱୋସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥ୍ୋ ରେରୋଇ ଆଣିବ୍ୋ (Bring Back Stornger Health)ଏହି ସମ୍ମି ଳନୀରର ଆରେୋଚନୋର ଶୀର୍ଷକ ଥ ିେୋ । ସମଗ୍ର
ବ୍ିଶ୍ୱକୁ କରରୋନୋ କବ୍ଳରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଭବ୍ିର୍ୟତର ମହୋମୋରୀରୁ ରକ୍ଷୋ ପୋଇବ୍ୋ ପୋଇ ଁ ମୋନସି କ େୃ ଢତୋ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପକଷରର ସମ୍ମି ଳନୀରର
ଆରେୋଚନୋ କରୋ ୋଇଥ ିେୋ।
ଏହି ଅବ୍ସରରର ବ୍ର୍ତ୍ଷମୋନର ରକୋଭି ଡ ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ିରୁଦ୍ଧରର େରଢଇ ପୋଇ ଁ ଭୋରତକୁ ସହର ୋଗ କରି ଥବ୍
ି ୋରୁ ଗ୍ରୁପ-୭ ରୋଷ୍ଟର ସମୂହର
ପ୍ରତିନିଧ ିମୋନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସୋ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ କରି ଥ ିରେ ।
ରସ ମଧ୍ୟ ସବ୍ୁ ସ୍ତରର ନୋଗରି କମୋନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରି ବ୍ୋ ପୋଇ ଁ ସରକୋରଙ୍କ ‘ସମୁେୋୟ ସମୋଜ’ କୋ ୟଷ ରଶୈଳୀ ଉପରର ଆରେୋକପୋତ
କରି ଥ ିରେ। ରକୋଭି ଡ ସଂକ୍ରମଣର ଚିହ୍ନଟ ଏବ୍ଂ ଟିକୋକରଣ ପ୍ରଣୋଳୀର ପରି ଚୋଳନୋ ରକ୍ଷତ୍ରରର ଡିଜିଟୋେ ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥ୍ୋର ସେଳ ପ୍ରରୟୋଗ
ସମ୍ପକଷରର ବ୍ର୍ଣ୍ଷନୋ କରି ଆଗ୍ରହୀ ଥ ିବ୍ୋ ଅନନୟ ବ୍ିକୋଶଶୀଳ ରୋଷ୍ଟରମୋନଙ୍କ ସହ ଅଭି ଜ୍ଞତୋ ବ୍ିନିମୟ ଓ ଉତ୍କର୍ଷତୋ ବ୍ିନିମୟ ପୋଇ ଁ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ
ଆହ୍ୋନ
ୱ ରେଇଥ ିରେ।
ବ୍ିଶ୍ୱର ସ୍ୱୋସ୍ଥ୍ୟ ଅବ୍ସ୍ଥ୍ୋର ଉନ୍ନତି ରକ୍ଷତ୍ରରର ମି ଳିତ ଉେୟମ ପୋଇ ଁ ଭୋରତ ପ୍ରତିଶର
୍ ୁ ତିବ୍ଦ୍ଧ ଏବ୍ଂ ସହର ୋଗ କରି ବ୍ ରବ୍ୋେି ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ
କହିଥ ିରେ ।
ଏ ସମ୍ପକଷରର ବ୍ିଶ୍ୱବ୍ୋଣିଜୟ ସଂଗଠନ ନିକଟରର ରକୋଭି ଡ ସମ୍ପକଷୀତ ରବ୍ୈର୍ୟି କ ରକୌଶଳ ପ୍ରସ୍ତୋବ୍କୁ ସମଥଷନ କରି ବ୍ୋ ପୋଇ ଁ ଗ୍ରୁପ-୭ ରୋଷ୍ଟର
ସମୂହର ସହର ୋଗ ରେୋଡିଥ ିରେ । ଏହି ପ୍ରସ୍ତୋବ୍ ଭୋରତ ଏବ୍ଂ େକ୍ଷି ଣ ଆଫ୍ରିକୋ ମି ଳିତଭୋରବ୍ ରେଇଥ ିରେ ।
ଆଜିର ରବ୍ୈଠକରର ‘ଏକ ପୃଥବ୍
ି ୀ ଏକ ସ୍ୱୋସ୍ଥ୍ୟ’ ବ୍ୋତଷୋ ସମଗ୍ର ବ୍ିଶ୍ୱରର ପହଞ୍ଚୋଇବ୍ୋ ଉଚିତ ରବ୍ୋେି ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥ ିରେ । ଭବ୍ିର୍ୟତର
ଆସି ବ୍ୋକୁ ଥ ିବ୍ୋ ମହୋମୋରୀ େୂ ର କରି ବ୍ୋ ରକ୍ଷତ୍ରରର ସମଗ୍ର ବ୍ିଶ୍ୱର ଏକତୋ, ରନତୃ ତ୍ୱ, ସୋମୋଜିକ ବ୍ନ୍ଧନ ରକ୍ଷୋ ଆେି ନିମରନ୍ତ ଆହ୍ୋନ
ୱ
ରେଇଥ ିରେ ।
ଏ ରକ୍ଷତ୍ରରର େୋୟି ତ୍ୱରବ୍ୋଧ, ଗଣତୋନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥ୍ୋ ଏବ୍ଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତୋ ରକ୍ଷୋ ଉପରର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରମୋେୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ରେଇଥରି େ ।
ଆସନ୍ତୋକୋେି ଗ୍ରୁପ-୭ ସମ୍ମି ଳନୀରର ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ େୁ ଇଟି ଅଧ ିରବ୍ଶନରର ର ୋଗରେରବ୍ ।
ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ
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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.

