Prime Minister participates in the Second Global
COVID Virtual Summit
May 12, 2022

ଦ୍ବତ
ି ୀୟ ବବଶ୍ି କକୋଭବଡ ଭର୍ଚୁଆଲ ଶ୍ବଖର ସମ୍ମବଳନୀକର ଅଂଶ୍ଗ୍ରହଣ କକଲ
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମୋଦ୍ୀ ଆଜବ ଦ୍ବିତୀୟ ବବଶ୍ି କକୋଭବଡ୍ ଶ୍ବଖର ସମ୍ମବଳନୀକର ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଧ୍ୟମକର ଅଂଶ୍ଗ୍ରହଣ କରବଛନ୍ତବ ।
ଆକମରବକୋ ରୋଷ୍ଟ୍ରପତବ କଜୋ ବୋଇକଡନଙ୍କ ନବମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରକମ କସ ଏହବ ସମ୍ମବଳନୀକର ଅଂଶ୍ଗ୍ରହଣ କରବଥିକଲ । ‘ମହୋମୋରୀ କଲୋନ୍ତବ ନବରୋକରଣ
ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁ ତକ
ବ ୁ ପ୍ରୋଥମବକତୋ’ ବବଷୟବସ୍ତୁ କୁ କନଇ ଆକୟୋଜବତ ଶ୍ବଖର ସମ୍ମବଳନୀର ପ୍ରୋରମ୍ଭବକ ଅଧିକବଶ୍ନକର ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ତୋଙ୍କର ବକ୍ତବୟ
ରଖିଥିକଲ ।

ମହୋମୋରୀ ମୁକୋବବଲୋ ପୋଇଁ ଭୋରତ ଏକ ଜନକକୈନ୍ଦ୍ରକ
ବ ରଣନୀତବ ଆପଣୋଇଥିବୋ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ କହବଥିକଲ । କସ କହବଥିକଲ କେ, ଭୋରତ
ର୍ଳବତ ବଷଚ ସିୋସ୍ଥ୍ୟ ପୋଇଁ ସବଚୋଧିକ ବକଜଟ୍ ଆବଣ୍ଟନ କରବଛ ବ । ଭୋରତ ବବଶ୍ିର ସବଚବୃହତ ଟବକୋକରଣ ଅଭବେୋନ କୋେଚୟକୋରୀ କରୁଛବ ଏବଂ
ପ୍ରୋୟ ୯୦ ପ୍ରତବଶ୍ତ ବୟସ୍କ ଜନସଂଖୟୋ ଓ ୫ କକୋଟବରୁ ଅଧିକ ପବଲୋଙ୍କ ଟବକୋକରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଚ କରବସୋରବଛ ବ ।

ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁ ରବ କହବଥିକଲ କେ, ବବଶ୍ି ସମୁଦ୍ୋୟର ଏକ ଉତ୍ତରଦ୍ୋୟୀ ସଦ୍ସୟ ଭୋକବ ଭୋରତ ଏହୋର ମବତବୟୟୀ ସିକଦ୍ଶ୍ୀ କକୋଭବଡ
ମୁକୋବବଲୋ ପ୍ରେୁକ୍ତ,ବ ଟବକୋ ଏବଂ ର୍ବକତ୍ସ
ବ ୋ ପଦ୍ଧତବକୁ ଅନୟ କଦ୍ଶ୍ମୋନଙ୍କୁ ବବତରଣ କରବବୋକର ସକ୍ରବୟ ଭୂମବକୋ ନବବଚୋହ କରବବ । ଭୋରତ ନବଜର
ଜବନ୍ ଅନୁ ଶ୍ୀଳନ ବୟବସ୍ଥ୍ୋ (କଜକନୋମବକ ସଭିକଲନସ କନକସୋଟିଅମ)କୁ ଅନୟମୋନଙ୍କୁ ପ୍ରଦ୍ୋନ କରବବୋ ଦ୍ବଗକର କୋେଚୟ କରୁଛବ । ଭୋରତ
ବୟୋପକ ଭୋକବ ପୋରମ୍ପରବକ ର୍ବକତ୍ସ
ବ ୋ ପଦ୍ଧତବକୁ ଆପଣୋଇଛବ ଏବଂ ଏହବ ଜ୍ଞୋନକୁ ସୋରୋ ବବଶ୍କି ର ପ୍ରସୋରବତ କରବବୋ ଲୋଗବ ଡବଲଏର୍ଓ
ୁ
ପୋରମ୍ପରବକ ର୍ବକତ୍ସ
ବ ୋ ବବଜ୍ଞୋନ କକନ୍ଦ୍ର ପୋଇଁ ଶ୍ବଳୋନୟୋସ କରବଛ ବ ।

ଏକ ଦ୍ୃ ଢ଼ ଏବଂ ଆହୁ ରବ ସହନଶ୍ୀଳ ବବଶ୍ି ସିୋସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷୋ ଢୋଞ୍ଚୋ ସୃଷ୍ଟବ କରବବୋ ଲୋଗବ ବବଶ୍ି ସିୋସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦ୍ୃଢ଼ କରବବୋ ଏବଂ ସଂସ୍କୋର
ଆଣବବୋ ଲୋଗବ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହିୋନ କରବଥିକଲ । କୟୋରବକମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦ୍ୋୟବତି ନବବୋଚ ହ କରୁଥିବୋ ରୋଷ୍ଟ୍ର ଭୋକବ କବଲବକଜ ରୋଷ୍ଟ୍ର/ସରକୋରୀ
ମୁଖୟ, ଆଫ୍ରବ କୀୟ ରୋଷ୍ଟ୍ର ସଂଘର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କସକନଗୋଲ, ଜବ20ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଇକଡୋକନସବଆ ଏବଂ ଜବ7 ରୋଷ୍ଟ୍ର ସମୂହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭୋକବ ଜମଚୋନୀ
ସହଆକୟୋଜକ ଭୋକବ ଏହବ ସମ୍ମବଳନୀକର ଅଂଶ୍ଗ୍ରହଣ କରବଥିକଲ । ମବଳତ
ବ ଜୋତବସଂଘର ମହୋସର୍ବବ , ବବଶ୍ି ସିୋସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର
ମହୋନବକଦଚଶ୍କ ଏବଂ ଅନୟ ପ୍ରମୁଖ ବୟକ୍ତବବକବ ଶ୍ଷମୋକନ ମଧ୍ୟ ଅଂଶ୍ଗ୍ରହଣ କରବଥିକଲ ।

ଏଥିପୂବର
ଚ ୁ ୨୨ କସକପେମର
ବ ୨୦୨୧କର ରୋଷ୍ଟ୍ରପତବ ବୋଇକଡନଙ୍କ ଦ୍ିୋରୋ ଆକୟୋଜବତ ପ୍ରଥମ ବବଶ୍ି କକୋଭବଡ ଭର୍ଚୁଆଲ ଶ୍ବଖର
ସମ୍ମବଳନୀକର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କମୋଦ୍ୀ ଅଂଶ୍ଗ୍ରହଣ କରବଥିକଲ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ
ମେ 12, 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.

