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జి7 సమిట్ ఒకటో అవుట్ రీచ్ సెశన్ లో పాలుపంచుకొన్న  ప్పధాన్ 

మంత్రి 

జూన్ 12, 2021 
 
 

ప్పధాన్ మంత్రి శ్ర ీన్రంప్ర మోదీ ఈ రోజు న్ జిగిన్ జి7 సమిట్ ఒకటో అవుట్ రీచ్ సెశన్ లో 

పాలొ్గన్నన రు. 

 
  

ఈ సమావేశాన్నన  ‘బిల్డంగ్ బ్యా క్ స్ట ర్ ంగర్ - హెల్థ’్ రికి తో, కరోన్నవైరస్ ప్పపంచవా్య పత వా్య ధి నంచి 

ప్పపంచం కోలుకోవడం పై, భవిషా్ త్తత లో మహమాా రుల కు వా తిరకం గా ప్పపంచాన్నన  

బలపరచడం పై రృష్టర న్న ్ించి న్నరవ హంచడమంది. 

 

భారతదేశం లో కోవిడ్ ఇటీవల్ వేవ్ సంరరభ ం లో జి7 తో పాటు ఇతర అతిథి దేశాలు అందించిన్ 

మరదత్త కు గాన ప్పధాన్ మంత్రి ఈ సమావేశం లో తన్ ప్పశంస న వా క తం చేశారు. 

 

మహమాా ి తో పోరాడే దిశ లో ప్పభుతవ ం, పిప్శమ, పౌర సమాజం తాలూకు అన్నన  శ్ ్ లల లోనూ 

జిగిన్ ప్పయతాన ల న కలగలపడం గుించి, దీన్నతో పాటు భారతదేశం అనసించిన్ ‘సంపూరణ 

సమాజం’ రృష్టరకోణాన్నన  గుించి ఆయన్ ప్పముఖం గా ప్ప త్ వించారు. 

  

కంటాక్ ర ట్రసంగ్ కు, టీకమందు న్నరవ హణ కు ఓపెన్ సోర్్  డిజిటల్థ టూట్్  న భారతదేశం 

విజయవంతం గా విన్నయోగించిన్ సంగతి న్న గుించి కూడా ఆయన్ వివిరంచారు.  భారతదేశం 

తన్ అనభవ్యన్నన , ప్రరావీణాా న్నన  అభివృది ిచందుత్తన్న  ఇతర దేశాల తో పంచుకొనందుకు 

సుముఖం గా ఉంరన్న ఆయన్ అన్నన రు. 

 

ప్పపంచ ఆరోగా  పాలన్ న మెరుగుపరచే దిశ లో జరుగుత్తన్న  ్మూహక ప్పయాసల కు 

భారతదేశం సమరని్ పటల ప్పధాన్ మంత్రి తన్ వచన్బరతి న వా క తం చేశారు.  కోవిడ్ సంబంధి 

్ంకేతికత ల విష్యం లో టిఆర్ఐపిఎస్ మాఫీ చేయాలంటూ భారతదేశం, రక్షిణ ఆఫ్రిక లు 

డబ్ల్లా టిఒ లో చేసన్ ప్పతిపారన్ న జి7 సమింిచాల్ అన్న ఆయన్ విజఞపి త చేశారు. 

 

నటి సమావేశం ద్వవ రా పూిత ప్పపంచాన్నకి ‘‘ఒక పృథివ , ఒకే ఆరోగా ం’’ తాలూకు సందేశం వెళ్లల ల్ అన్న 

ప్పధాన్ మంత్రి అన్నన రు.  రాబోయే కలాలోలల ప్పపంచవా్య పత వా్య ధుల న అడ్డడకోవడం కోసం 

ప్పపంచ ఐకమతా ం, న్నయకతవ ం, సంఘీభావం అవసరం అన్న ప్పధాన్ మంత్రి పిలుపున్నస్తత , ఈ 

విష్యం లో ప్పజా వ్ మిక, పారరిి  సమాజాలకు ప్పత్యా కమన్ బ్యధా్ త అంటూ ఉండాల్ అన్న 

నొకిి చపాా రు. 

 



ప్పధాన్ మంత్రి రపటి రోజు న్ జి7 సమిట్ తాలూకు ఆఖి దిన్ం న్నటి రండ్డ సమావేశాల న 

ఉదేదశంచి ప్పసంగి త్ రు.   

 
న్యూఢిల్లీ 
జూన్ 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. 

 

 


