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ర ెండో గ్లోబల్ కోవిడ్ వర్చువల్ సమిట్ లో 

పాలుపెంచుకున్న ప్రధాన మెంత్రి 
 

యుఎస్ఎ అధ్యక్షుడు శ్రీ జోసఫ్ ఆర్. బైడ న్ ఆహ్వానిెంచిన మీదట 

ప్రధాన మెంత్రి శ్రీ నర ెంద్ర మోదీ ఈ రోజు న ర ెండో గ్లోబల్ కోవిడ్ 

వర్చువల్ సమిట్ లో పాలుపెంచుకొన్నారు. ‘మహమ్మారి యొక్క అలసట ను 

అడ్డుకోవడెం మరియు సన్నాహాల కు ప్రాధాన్యాల ను నిర్ణయిెంచడెం’ 
ఇతివృత్తెం పై ఏర్పాటైన ఈ శిఖర సమ్మ ళనెం తాలూకు ప్రారెంభ సమావ శెం 

లో ప్రధాన మెంత్రి ప్రసెంగిెంచారు. 

భారతద శెం మహమ్మారిని ఎదుర్కోవడెం కోసెం ప్రజలను క ెంద్ర స్థానెం లో 

ఉెంచిన వ్యూహాన్ని అనుసరిెంచిెందని మరి ఈ సెంవత్సరెం లో తన ఆరోగ్య 

బడ్జ టు కై తవరకు అత్యధిక క టాయిెంపు ను చ సిెందని ప్రధాన మెంత్రి 

ప్రకటిెంచారు. ప్రపెంచెం లో అత్యెంత ప ద్దది అయినటువెంటి టీకామెందు 

వితరణ కార్యక్రమాన్ని భారతద శెం అమలు పరుస్తోెందని, వయోజనుల లో 

ఇెంచుమిెంచు 90 శాతెం మెంది కి, ఏబై మిలియన్ కు పైగా బాలల కు టీకామెందు ను 

ఇప్పిెంచడెం పూర్తి అయిెందని ప్రధాన మెంత్రి అన్నారు. 

ప్రపెంచ సముదాయెం లో ఒక బాధ్యతాయుత సభ్యత్వ ద శెం గా భారతద శెం తన 

తక్కువ ఖర్చు తో కూడిన స్వద శీ కోవిడ్ ఉపశమనకారి సాెంక తికతల ను, వాక్ 

సీన్ లను మరియు చికిత్స విజ్ఞ ా నాన్ని ఇతర ద శాల తో పెంచుకొెంటూ 

చురుకైనటువెంటి పాత్ర ను పోషిస్తూన  ఉెంటుెందని ప్రధాన మెంత్రి స్పష్టెం 

చ శారు. జీనోమిక్ సర్విలాెంస్ కెంసోర్టియమ్ ను విస్తరిెంచడెం కోసెం 

భారతద శెం కృషి చ స్తున్నదని ఆయన చ ప్పారు. భారతద శెం సాెంప్రదాయిక 

చికిత్స ను విస్తృతెం గా ఉపయోగిెంచిెంది, ఈ జ్ఞానాన్ని ప్రపెంచానికి 

అెందుబాటు లోకి తీసుకు రావడెం కోసెం భారతద శెం లో ‘సాెంప్రదాయిక చికిత్స 

కోసెం డబ్ల్యుహ చ్ ఒ క ెంద్రెం’ నిర్మాణాని కి పునాదిరాయి ని వ యడెం 

జరిగిెంది అని ఆయన వివరిెంచారు. 

ప్రపెంచెం లో బలమైనటువెంటి మరియు ఆటుపోటులకు తట్టుకొని 

నిలచ టటువెంటి ఆరోగ్య భద్రత సెంబెంధి మౌలిక సదుపాయాల ను కల్పిెంచడెం 

కోసెం డబ్ల్యుహ చ్ఒ ను బలపరచడమ  కాక డబ్ల్యు హ చ్ఒ లో సెంస్కరణల 

ను కూడా తీసుకు రావాలని ప్రధాన మెంత్రి పిలుపునిచ్చారు. 



ఈ కార్యక్రమెం లో పాలుపెంచుకొన్న ఇతర ద శాల లో కార్యక్రమానికి సహ 

ఆతిథ యి క రికామ్ అధ్యక్ష స్థానెం లో ఉన్నటువెంటి బ లీజ్ ప్రభుత్వ 

ప్రముఖులు, ఆఫ్రికన్ యూనియన్ అధ్యక్ష స్థానెం లో ఉన్న 

స న గల్, జి20 అధ్యక్ష స్థానెం లో ఉన్న ఇెండోన శియా లతో 

పాటు జి7 అధ్యక్ష స్థానెం లో ఉన్న జర్మనీ లు ఉన్నాయి. ఐక్య రాజ్య 

సమితి స క్రట్రి జనరల్, ప్రపెంచ ఆరోగ్య సెంస్థ (డబ్ల్యుహ చ్ఒ) 
డైర క్టర్ జనరల్ మరియు ఇతర ప్రముఖులు కూడా ఉన్నారు. 

ప్రధాన మెంత్రి 2021వ సెంవత్సరెం స ప్ట ెంబర్ 22వ త దీ నాడు 

అధ్యక్షుడు శ్రీ బైడ న్ ద్వారా ఏర్పాటైన ఒకటో గ్లోబల్ కోవిడ్ 

వర్చువల్ సమిట్ లో కూడాను పాలుపెంచుకొన్నారు. 
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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. 

 
 


