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ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱ କ ୋଭିଡ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ସମ୍ମିଳନୀକେ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ (12 ମଇ 2022)
ମଇ 11, 2022
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନକେନ୍ଦ୍ର କମୋଦୀ ଆକମେି ୋେ େୋଷ୍ଟ୍ରପତି କ ୋକସଫ ଆେ ବୋଇକଡନ ୁ ନଅ
ି େଙ୍କ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରକମ 12 ମଇ 2022 କେ
ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱ କ ୋଭିଡ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ସମ୍ମିଳନୀକେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ େିକବ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ କ ୋଭିଡ ମହୋମୋେୀେ ନିେନ୍ତେ ସମସୟୋେ ମୁ ୋବିଲୋ
ପୋଇଁ ଏବଂ ଏ ଶକ୍ତିଶୋଳୀ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱୋସ୍ଥ୍ୟ ସୁେକ୍ଷୋ ବୟବସ୍ଥ୍ୋ ଗଠନ ପୋଇଁ ନୂ ତନ ୋର୍ଯଚୟ ଳୋପ ୁ ବୃ ଦ୍ଧି େିବୋ ୁ ଲକ୍ଷୟ େଖିଛି।
‘ମହୋମୋେୀେ ଥକ୍କୋପଣ ୁ କେୋ ବ
ି ୋ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି ୁ ପ୍ରୋଥମି ତୋ କଦବୋ’ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପକେ ସମ୍ମିଳନୀେ ଉଦଘୋଟନୀ ଅଧିକବଶନକେ
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ନି େ ବକ୍ତବୟ ପ୍ରଦୋନ େିକବ। ଏହି ଅଧିକବଶନ 12 ମଇ 18:30 ଘଟି ୋେୁ 19:45 ଘଟି ୋ ମଧ୍ୟକେ ସିଧୋ ପ୍ରସୋେିତ
କହବ।
ଏହି ୋର୍ଯଚୟକ୍ରମକେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ େୁଥିବୋ ଅନୟ େୋଷ୍ଟ୍ର/ସେ ୋେ ମୁଖ୍ୟମୋକନ କହଉଛନ୍ତି - ୋେିକ ୋମେ ସଭୋପତି ଭୋବକେ କବଲି ,
ଆଫ୍ରି ୀୟ ୟୁ ନଅ
ି ନେ ସଭୋପତି ଭୋବକେ କସନିଗୋଲ, 2
ି 0 େ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭୋବକେ ଇକଡୋକନସିଆ ଏବଂ G7 େ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭୋବକେ ମଚୋନୀ।
ମିଳତ
ି ୋତିସଂଘେ ମହୋସର୍ିବ, ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱୋସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନେ ମହୋନିକଦଚଶ ତଥୋ ଅନୟ ମୋନୟଗଣୟ ବୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏଥିକେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ େିକବ।
22 କସକପେମେ
ବ 2021 କେ େୋଷ୍ଟ୍ରପତି ବୋଇକଡନଙ୍କ ଦ୍ୱୋେୋ ଆକୟୋ ତ
ି କହୋଇଥିବୋ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ କ ୋଭିଡ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ସମ୍ମିଳନୀକେ ମଧ୍ୟ
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ େିଥିକଲ।
ନିେୋପଦ ତଥୋ ସୁଲଭ ମୂଲୟକେ ଟି ୋ ଓ ଔଷଧ କର୍ଯୋଗୋଇବୋ, ପେୀକ୍ଷୋ ଓ ର୍ି ତ୍ସ
ି ୋ ପୋଇଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲୟେ ସ୍ୱକଦଶୀ ପ୍ରର୍ଯୁକ୍ତିବଦ
ି ୟୋ ବି ୋଶ େିବୋ,
କ କନୋମି ନୀେିକ୍ଷଣ ଏବଂ ସ୍ୱୋସ୍ଥ୍ୟକସବୋ ମଚର୍ୋେୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତୋ ବୃ ଦ୍ଧି ପୋଇଁ ୋର୍ଯଚୟ େି ମହୋମୋେୀେ ମୁ ୋବିଲୋ ପୋଇଁ ଭୋେତ ଏ ପ୍ରମୁଖ୍
ଭୂମି ୋ ଗ୍ରହଣ େୁଛି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱୋସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ସକମତ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱୋସ୍ଥ୍ୟ ସୁେକ୍ଷୋ ବୟବସ୍ଥ୍ୋ ୁ ମ ବୁ ତ େିବୋ ଓ ସୁଧୋେିବୋ ଉକଦଶୟକେ ଭୋେତ
ବହୁ ପକ୍ଷୀୟ ମଞ୍ଚକେ ସକ୍ରିୟ ଭୋବକେ ଡିତ ଅଛି।
ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ
ମଇ 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.

