Prime Minister's participation in the Second Global COVID Virtual
Summit (May 12, 2022)

બીજી વૈશ્વવક કોશ્વડ વર્ચ્યુઅલ શ્િખર સમ્મેલનમ ાં વડ પ્રધ નની સહભ શ્િત (12 મે,
2022)

11 મે, 2022
પ્રધ નમાંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી 12 મે, 2022 ન રોજ ્યએસએન ર ષ્ટ્રપશ્ત, જોસેફ આર. શ્બડેન જય શ્ન્રન આમાંત્રણ પર બીજી
વૈશ્વવક કોશ્વડ વર્ચ્યુઅલ શ્િખર સમ્મેલનમ ાં ભ િ લેિે. આ શ્િખર સ મેલન

કોશ્વડ મહ મ રીન ચ લય પડક રોને ઠીક કરવ અને

મજબૂત વૈશ્વવક આરોગ્્ સયરક્ષ આર્કકટેક્ચરનયાં શ્નમ ુણ કરવ મ ટે નવ પિલ ઓને ઉત્તેજન કરવ નો ઇર દો ધર વે છે .
વડ પ્રધ ન સશ્મટન પ્ર રાંશ્ભક સત્રમ ાં ‘શ્પ્રવેન્ન્દ્ટિ પ ન્દ્ડેશ્મક-ફટીિ એન્દ્ડ પ્ર ્ોરરટીન્િંિ શ્પ્રપેડુનેસ’ શ્વષ્ પર તેમની રટપ્પણીઓ
આપિે. આ સત્ર 12 મેન રોજ સ ાંજે 18:30 થી 19:45 કલ ક સયધી લ ઈવ સ્ટ્રીમ કરવ મ ાં આવિે.
અન્દ્્ સહભ િીઓ ઇવેન્દ્ટન સહ-્જમ ન–બેલીિં ર જ્્/સરક રન વડ ઓ CARICOM ન અધ્્ક્ષ તરીકે, સેનેિલ આરિકન
્યશ્ન્નન અધ્્ક્ષ તરીકે, ઇન્દ્ડોનેશ્િ્ G20 ન પ્રમયખ તરીકે અને જમુની G7 ન પ્રમયખ તરીકે અનયક્રમે છે . સાં્યક્ત ર ષ્ટ્રન
મહ સશ્ચવ, શ્વવવ આરોગ્્ સાંસ્ટ્થ ન મહ શ્નદેિક અને અન્દ્્ મહ નયભ વો પણ ભ િ લેિે.
વડ પ્રધ ને 22 સપ્ટેમ્બર 2021 ન રોજ ર ષ્ટ્રપશ્ત શ્બડેન દ્વ ર આ્ોશ્જત પ્રથમ વૈશ્વવક COVID વર્ચ્યુઅલ સશ્મટમ ાં પણ
ભ િ લીધો હતો.
ભ રત, સલ મત અને પોષ ્ તેવી રસીઓ, દવ ઓ પૂરી પ ડીને, પરીક્ષણ અને સ રવ ર મ ટે ઓછી કકમતની સ્ટ્વદેિી ટેકશ્નકનો
શ્વક સ કરીને, જીનોશ્મક સવેઇલન્દ્સ અને

તબીબી કમુચ રીઓ મ ટે કેપેશ્સટી શ્બલ્ડીંિ પૂરી પ ડીને મહ મ રી સ મે લડવ ન ચ લય

રહેલ વૈશ્વવક પ્ર્ સોમ ાં એક મયખ્્ ભૂશ્મક ભજવી રહ્યાં છે .
ભ રત બહય દેિી્ માંચ પર WHO ને કેન્દ્રસ્ટ્થ ને ર ખીને વૈશ્વવક આરોગ્્ સલ મતી આર્કકટેક્ચર મજબૂત કરવ ન અને રીફોમુ
કરવ ન ઉદેશ્્ સ થે સરક્ર્ રીતે ક ્ુરત છે
નવી રદલ્હી
મે 11, 2022
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.

