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 (1211 مئی 21) شرکت کی اعظم وزیر میں سمٹ ورچوئل کووڈ عالمی دوسری

 2222 ،مئی 11

 کی جونیئر بائیڈن آر جوزف صدر کے امریکہ کو 2222 مئی 22 مودی نریندر جناب اعظم وزیر

 کے امراض وبائی کوویڈ سمٹ یہ۔ گے کریں شرکت میں سمٹ ورچوئل کووڈ عالمی دوسری پر دعوت

 ایک کا حفاظت کی صحتاور  کرنے تیز کو کارروائیوں نئی لیے کے نمٹنے سے چیلنجوں مسلسل

 ۔ہے رکھتا ارادہ کا ی آرکیٹکچرعالم مضبوط

 کی وبا’کا موضوع  جس گے دیں ریمارکس اپنے میں سیشن افتتاحی کے اجالس سربراہی اعظم وزیر

 بجے 2491 سے 2382 کو مئی 22 سیشن یہ۔ ہے ‘دینا ترجیح کو تیاری اور تھام روک کی تھکاوٹ

 ۔گا جائے کیا نشر راست براہ تک

 کے کیربین کمیونٹی حکومت/مملکت سربراہان کے بیلیز - ہیں میزبان شریک کے تقریب شرکاء دیگر

 طور کے صدر کے G20 انڈونیشیا پر، طور کے چیئر کے یونین افریقی سینیگال سے، حیثیت کی چیئر

 ورلڈ جنرل، سیکرٹری کے متحدہ اقوام۔ میزبان ہوں گے پر طور کے صدر کے G7 جرمنی اور پر

 ۔گے کریں شرکت بھی معززین دیگر اور جنرل ڈائریکٹر کے آرگنائزیشن ہیلتھ

 میں سمٹ ورچوئل کووڈ عالمی پہلی میں میزبانی کی بائیڈن صدر کو 2222 ستمبر 22 نے اعظم وزیر

 ۔تھی کی شرکت بھی

 ٹیکنالوجی مقامی کی الگت کم لیے کے عالج اور جانچ ادویات، ویکسین، سستی اور محفوظ ہندوستان

 کی صالحیت لیے کے کارکنوں والے کرنے بھال دیکھ کی صحت اور نگرانی، جینومک ترقی، کی

 کر ادا کردار کلیدی میں کوششوں عالمی جاری لیے کے نمٹنے سے مرض وبائی ذریعے کے تعمیر

 کے صحت عالمی ساتھ کے حوالے سے خاص توجہ دینے کے ساتھ او ایچ ڈبلیو ہندوستان۔ ہے رہا

 فورم الجہتی کثیر ساتھ کے مقصد کے کرنے اصالح کی اس اور بنانے مضبوط کو ڈھانچے کے تحفظ

 ۔ہے عمل سرگرم بھی پر

 دہلی نئی

 1211 مئی، 11

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. 


