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પ્રધાનમતં્રી શ્રીએ બીજી વશૈ્વવક કોશ્વડ વર્ચ્યઅુલ સશ્મટમા ંભાગ લીધો 
 
પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આજે અગાઉ ય્એસએના રાષ્ટ્રપશ્િ જોસેફ આર. બાઈડેન જય શ્ન્રના આમંત્રણ પર બીજી વૈશ્વવક 

કોશ્વડ વર્ચ ય્ુઅલ સશ્મટમાં ભાગ લીધો હિો. 'શ્પ્રવેન્ન્દ્ટગ પેન્દ્ડેશ્મક ફેટટગ એન્દ્ડ પ્રા્ોટરટાઈન્િંગ શ્પ્રપેડુનેસ' શ્વષ્ પર સશ્મટના 

પ્રારંશ્ભક સત્રમાં પ્રધાનમંત્રીએ િેમની ટટપ્પણીઓ આપી હિી. 

પ્રધાનમંત્રીએ ભારપૂવુક જણાવ ય્ં હિયં કે ભારિે રોગચાળા સામે લડવા માટે જનલક્ષી વ્ૂહરચના અપનાવી છે અને આ વષે િેના 

આરોગ્્ બજેટ માટે અત્્ાર સયધીની સૌથી વધય ફાળવણી કરી છે. પ્રધાનમંત્રી શ્રીએ જણાવ ય્ં હિયં કે ભારિ શ્વવવમાં સૌથી મોટયં 

રસીકરણ અશ્ભ્ાન ચલાવી રહ્યં છે અને િેની પયખ્િ વસ્િીના નેવયં ટકા અને પચાસ શ્મશ્લ્નથી વધય બાળકોને રસી અપાવી છે. 

પ્રધાનમંત્રી શ્રીએ એ પણ પ્રકાશ્િિ ક ય્ું કે વૈશ્વવક સમયદા્ના એક જવાબદાર સભ્્ િરીકે, ભારિ િનેી ઓછી કકમિની સ્વદેિી કોશ્વડ 

િમન િકનીકો, રસીઓ અને ઉપચાર પદ્ધશ્િઓ અન્દ્્ દેિો સાથે િરે કરીને સટિ્ ભૂશ્મકા ભજવવાનયં ચાલય રાખિે. ભારિ િેના 

જીનોશ્મક સવેલન્દ્સ કન્દ્સોર્ટટ્મને શ્વસ્િારવા માટે કામ કરી રહ્યં છે. ભારિે પરંપરાગિ દવાઓનો વ્ાપકપણે ઉપ્ોગ ક્ો છે અને આ 

જ્ઞાન શ્વવવને ઉપલબ્ધ કરાવવા માટ ેભારિમાં WHO સેન્દ્ટર ફોર ટ્રેટડિનલ મેટડશ્સનનો પા્ો નાખ્્ો છે. 

પ્રધાનમંત્રી શ્રીએ એક મજબૂિ અને વધય શ્સ્થશ્િસ્થાપક વૈશ્વવક આરોગ્્ સયરક્ષા આર્ટકટેક્ચર બનાવવા માટે WHOને મજબૂિ અને 

સયધારણા કરવા માટે પણ આહ્વાન ક ય્ું હિયં. 

અન્દ્્ સહભાગીઓમાં ઇવેન્દ્ટના સહ-્જમાનોનો સમાવેિ થા્ છે - CARICOMના અધ્્ક્ષ િરીકે બેલીિંના રાજ્્/સરકારના 

વડાઓ, આટિકન ય્શ્ન્નના અધ્્ક્ષ િરીકે સેનેગલ, G20 ના પ્રમયખ િરીકે ઇન્દ્ડોનેશ્િ્ા અને G7ના પ્રમયખ િરીકે જમુની અનયિમે. 
સં ય્ક્િ રાષ્ટ્રના મહાસશ્ચવ, શ્વવવ આરોગ્્ સંસ્થાના મહાશ્નદિેક અને અન્દ્્ મહાનયભાવોએ પણ ભાગ લીધો હિો. 

પ્રધાનમંત્રી શ્રીએ 22 સપ્ટેમ્બર 2021ના રોજ રાષ્ટ્રપશ્િ બાઈડેન દ્વારા આ્ોશ્જિ પ્રથમ વૈશ્વવક COVID વર્ચ ય્ુઅલ સશ્મટમાં પણ 

ભાગ લીધો હિો. 

 

નવી ટદલ્હી 
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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. 

 
 


