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ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ ਨੇ ਸਕੈਡੰ ਗਲੋਬਲ ਕਵੋਿਡ ਿਰਚਅੁਲ ਸਵਮਟ ਵਿਿੱਚ ਵ ਿੱਸਾ ਵਲਆ 
 
ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਿੱਜ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪ੍ਤੀ ਜੋਸੇਫ ਆਰ. ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਸਿੱਦੇ ’ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਗਲੋਬਲ 
ਕੋਿਵਡ ਿਰਚੁਅਲ ਸਮਵਟ ਿਵਿੱਚ  ਵਿੱਸਾ ਲਵਆ। ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਮ ਾਮਾਰੀ ਦੀ ਥਕਾਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਤਵਆਰੀ ਨੂੰ 

ਪ੍੍ਰਾਥਮਵਕਤਾ’ ਿਵਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸਮਵਟ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸ਼ੈਸਨ ਨੰੂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। 

ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗਿੱਲ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪ੍ਾਇਆ ਕਵ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮ ਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਵਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱਕ ਜਨ ਕੇਂਦ੍ਰਵਤ 

ਰਣਨੀਤੀ ਅਪ੍ਣਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪ੍ਣੇ ਸਵ ਤ ਬਜਟ ਦੇ ਲਈ  ੁਣ ਤਿੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਵਕ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ  ੈ। 

ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਵ ਾ ਕਵ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਿਵਿੱਚ ਸਭ ਤਂੋ ਿਿੱਡਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁ ਵੰਮ ਚਲਾ ਰਵ ਾ  ੈ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਕਰੀਬ ਨਿੱਬੇ 

ਪ੍੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਵਸ਼ੋਰ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ੰਜਾ  ਮਵਲੀਅਨ ਤਂੋ ਅਧਵਕ ਬਿੱਚਵਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰ ਚੁਕਵਆ  ੈ। 

ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗਿੱਲ ’ਤੇ ਬਲ ਦਵਿੱਤਾ ਕਵ ਆਲਮੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਇਿੱਕ ਜ਼ਵੰਮੇਦਾਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਿਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਆਪ੍ਣੀ 

ਸਸਤੀ ਸਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਿਵਡ ਸ਼ਮਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ, ਟੀਕਵਆਂ (ਿੈਕਸੀਨਾਂ) ਅਤੇ ਚਵਕਵਤਸਾ ਿਵਗਵਆਨ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 

ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਵਕਾ ਨਵਭਾਉਂਦਾ ਰ ੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਆਪ੍ਣੇ ਜੀਨੋਮਵਕ ਸਰਿਵਲਾਂਸ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ 

ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਵ ਾ  ੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾਗਤ ਚਵਕਵਤਸਾ ਦਾ ਿਵਆਪ੍ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪ੍ਯੋਗ ਕੀਤਾ  ੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗਵਆਨ ਨੂੰ 

ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਪ੍ਲਬਧ ਕਰਿਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਿਵਿੱਚ ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾਗਤ ਚਵਕਵਤਸਾ ਦੇ ਲਈ ਡਬਲਵਊਐਿੱਚਓ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਨੀਂ  

ਰਿੱਖੀ ਗਈ  ੈ। 

ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਿੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਅਧਵਕ ਲਚੀਲੀ ਆਲਮੀ ਸਵ ਤ ਸੰਰਚਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਿਵਸ਼ਿ ਸਵ ਤ ਸੰਗਠਨ 

(ਡਬਲਵਊਐਿੱਚਓ) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਿੀ ਸਿੱਦਾ ਦਵਿੱਤਾ। 

 ੋਰ ਪ੍੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਿਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਸ ਵ-ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਕੈਰੀਕੌਮ ਦੇ ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਿਵਿੱਚ ਬੇਲੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍੍ਰਮੁਿੱਖ, 
ਅਫਰੀਕੀ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਿਵਿੱਚ ਸੇਨੇਗਲ, ਜੀ20 ਦੇ ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਿਵਿੱਚ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਜੀ7 ਦੇ ਪ੍੍ਰਧਾਨ 
ਦੇ ਰੂਪ੍ ਿਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕਿੱਤਰ ਜਨਰਲ, ਿਵਸ਼ਿ ਸਵ ਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ 
ਅਤੇ  ੋਰ ਪ੍ਤਿੰਤਵਆਂ ਨੇ ਿੀ  ਵਿੱਸਾ ਲਵਆ। 

ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪ੍ਤੀ ਬਾਇਡਨ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਵਤ ਫਸਟ ਗਲੋਬਲ ਕੋਿਵਡ ਿਰਚੁਅਲ 

ਸਮਵਟ ਿਵਿੱਚ ਿੀ  ਵਿੱਸਾ ਲਵਆ ਸੀ। 

ਨਿੀਂ ਦਵਿੱਲੀ 

12 ਮਈ, 2022 

 
DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s 
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