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1. ਇੰਗਲੈਂਡ ਦ ੇਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਸਰਿ ਜਾਨਿਨ ਦੇ ਿਿੱਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਨਸਰੰਦਰ ਮੋਦੀ 12 ਅਤੇ 13 ਜੂਨ ਨੰੂ G 7 ਸਿਖ਼ਰ ਿੰਮੇਲਨ ਦ ੇ

ਿੰਪ੍ਰਕ ਿੈਸ਼ਨਾਾਂ ਸਵਿੱਚ ਵਰਚੂਅਲ ਮਾਸਧਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿੱਿਾ ਲੈਣਗ.ੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਇਿ ਿਮੇਂ G 7 ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਿਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਛ ਿੱਟ 

ਆਿਟਰੇਲੀਆ, ਕੋਰੀਆ ਗਣਰਾਜ ਅਤੇ ਦਿੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੰੂ G 7 ਸਿਖ਼ਰ ਿੰਮੇਲਨ ਸਵਿੱਚ ਮਸਹਮਾਨ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਵਜੋਂ ਆਉਣ ਦਾ ਿਿੱਦਾ ਸਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਬੈਠਕ ਰਲੇਸਮਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। 
 

2. ਸਿਖ਼ਰ ਿੰਮੇਲਨ ਦਾ ਮ ਿੱਖ ਸਵਸ਼ਾ ਹੈ ‘BUILD  BACK BETTER' ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਚਾਰ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਾਂ 

ਦੀ ਰੂਪ੍ ਰੇਖਾ ਸਦਿੱਤੀ  ਹੈ। ਇਹ  ਹਨ - ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਿ ਤੋਂ ਆਲਮੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਸਵਿੱਖ ਦੀਆਾਂ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀਆਾਂ 

ਸਖਲਾਫ ਲਚਕੀਲੇਪ੍ਣ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਖ ਿੱਲੇ ਅਤੇ ਸਨਰਪ੍ਿੱਖ ਵਪ੍ਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਭਸਵਿੱਖ ਦੀ ਖ ਸ਼ਹਾਲੀ ਨੰੂ ਹ ਲਾਰਾ ਦੇਣਾ, ਮੌਿਮੀ 

ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਸਜਿੱਠਣਾ ਅਤੇ ਗਰਸਹ ਦੀ ਜੈਵ ਵੰਨ ਿ ਵੰਨਤਾ ਨੰੂ ਿ ਰਿੱਸਖਅਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਿਾਾਂਝੀਆਾਂ ਕਦਰਾਾਂ ਕੀਮਤਾਾਂ ਅਤੇ ਖ ਿੱਲੇ ਿਮਾਜ ਦੀ 

ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ। ਆਗੂਆਾਂ ਤੋਂ ਭਸਵਿੱਖ ਸਵਿੱਚ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਲਮੀ ਬਹਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਵਚਾਰ ਵਟਾਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਿਮੇਤ ਸਿਹਤ ਅਤੇ 

ਮੌਿਮੀ ਤਬਦੀਲੀ 'ਤੇ ਸਧਆਨ ਕੇਂਦਸਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿ ਹੈ। 
 

3. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ G 7 ਦੀ ਬੈਠਕ ਸਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਹਿੱਿਾ ਲੈਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਨੰੂ G 7 ਦੇ ਉਿ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਰਾਾਂਿ ਨੇ ਿਾਲ 2019 ਸਵਿੱਚ 

ਸਬਅਸਰਟਜ਼ ਿੰਮੇਲਨ ਸਵਿੱਚ “ਿਦਭਾਵਨਾ ਭਾਈਵਾਲ” ਵਜੋਂ ਿਿੱਦਾ ਸਦਿੱਤਾ ਿੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਮੌਿਮ, ਜੈਵ ਵੰਨ ਿ ਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਿਮ ੰਦਰ’ 

ਅਤੇ ‘ਸਡਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ’ ਸਵਸਸ਼ਆਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਿੈਸ਼ਨਾਾਂ ਸਵਿੱਚ ਸਹਿੱਿਾ ਸਲਆ ਿੀ। 
 

ਨਵੀਂ ਸਦਿੱਲੀ 
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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. 

 


