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ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੂ ਜੇ ਆਲਮੀ ਕੋਵਿਡ ਿਰਚੁਅਲ ਵਿਖਰ ਿੰਮਲ
ੇ ਨ ਵਿਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ (12
ਮਈ, 2022)
11 ਮਈ, 2022
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨ ਵਰੰਦਰ ਮੋਦੀ 12 ਮਈ, 2022 ਨੂ ੰ ਿੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼੍ਟਰਪ੍ਤੀ ਜੋਿੇਫ ਆਰ ਵਿਡੇਨ ਜੂਨੀਅਰ
ਦੇ ਿਿੱਦੇ 'ਤੇ ਦੂ ਜੇ ਆਲਮੀ ਕੋਵਿਡ ਿਰਚੁਅਲ ਵਿਖਰ ਿੰਮੇਲਨ ਵਿਿੱਚ ਵ ਿੱਿਾ ਲੈ ਣਗੇ। ਇਿ ਿੰਮੇਲਨ ਦਾ ਮਕਿਦ ਕੋਵਿਡ ਮ ਾਾਂਮਾਰੀ
ਿਿੱਲੋਂ ਦਰਪ੍ੇਸ਼੍ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਾਂ ਨਾਲ ਨਵਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਿੂਤ ਆਲਮੀ ਵਿ ਤ ਿੁਰਿੱਵਖਆ ਢਾਾਂਚੇ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ
ਨਿੇਂ ਕਦਮ ਪ੍ੁਿੱਟਣਾ ੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 'ਮ ਾਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਥਕਾਿਟ 'ਤੇ ਠਿੱਲ ਅਤੇ ਵਤਆਰੀ ਨੂ ੰ ਤਰਜੀ ' ਵਿਸ਼੍ੇ ਿਾਰੇ ਵਿਖਰ ਿੰਮੇਲਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਿੈਸ਼੍ਨ
ਵਿਿੱਚ ਆਪ੍ਣੀ ਗਿੱਲ ਰਿੱਖਣਗੇ। ਇ ਿੈਸ਼੍ਨ 12 ਮਈ ਨੂ ੰ 1830 ਤੋਂ 1945 ਿਜੇ ਤਿੱਕ ਲਾਈਿ ਪ੍ਰਿਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।
ਇਿ ਿਮਗਾਮ ਦੇ ਿਾਕੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਇਿਦੇ ਿਵ -ਮੇਜ਼ਿਾਨ ਨ - ਕੈਰੀਕਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੇਲੀਜ਼ ਦੇ ਰਾਜ/ਿਰਕਾਰ ਦੇ
ਮੁਖੀ, ਅਫਰੀਕਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਿੇਨੇਗਲ, ਜੀ20 ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ੋਣ ਿਜੋਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼੍ੀਆ ਅਤੇ G7 ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਿਜੋਂ
ਜਰਮਨੀ। ਿੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼੍ਟਰ ਦੇ ਿਕਿੱਤਰ ਜਨਰਲ, ਵਿਸ਼੍ਿ ਵਿ ਤ ਿੰਗਠਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ੋਰ ਪ੍ਤਿੰਤੇ ਿੀ ਇਿ
ਿਮਾਗਮ ਵਿਿੱਚ ਸ਼੍ਾਮਲ ੋਣਗੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 22 ਿਤੰਿਰ, 2021 ਨੂ ੰ ਰਾਸ਼੍ਟਰਪ੍ਤੀ ਵਿਡੇਨ ਦੁ ਆਰਾ ਕਰਾਈ ਗਏ ਪ੍ਵ ਲੇ ਆਲਮੀ ਕੋਵਿਡ ਿਰਚੁਅਲ ਵਿਖਰ
ਿੰਮੇਲਨ ਵਿਿੱਚ ਿੀ ਵ ਿੱਿਾ ਵਲਆ ਿੀ।
ਭਾਰਤ ਿੁਰਿੱਵਖਅਤ ਅਤੇ ਵਕਫਾਇਤੀ ਟੀਵਕਆਾਂ, ਦਿਾਈਆਾਂ, ਟੈਿਟ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਿਿਤੀਆਾਂ ਿਿਦੇਸ਼੍ੀ ਤਕਨੀਕਾਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਿ,
ਜੀਨੋ ਵਮਕ ਵਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿ ਤ ਿੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਲਈ ਿਮਰਿੱਥਾ ਵਨਰਮਾਣ ਦੀ ਿਪ੍ਲਾਈ ਕਰ ਮ ਾਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਿਲਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਚਿੱਲ ਰ ੇ ਆਲਮੀ ਯਤਨਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਮੁਿੱਖ ਭੂ ਵਮਕਾ ਵਨਭਾ ਵਰ ਾ ੈ। ਭਾਰਤ WHO ਨੂ ੰ ਮੁਿੱਖ ਰਿੱਖਕੇ ਆਲਮੀ ਵਿ ਤ
ਿੁਰਿੱਵਖਆ ਢਾਾਂਚੇ ਨੂ ੰ ਮਜ਼ਿੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼੍ ਨਾਲ ਿ ੁਪ੍ਿੱਖੀ ਮੰਚਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਿੀ ਿਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਰੁਿੱਵਿਆ ੋਇਆ
ੈ।
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