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ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀ7 ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰ ਿੰਮੇਲਨ ਦੇ ਪ੍ਸਿਲੇ ਆਊਟਰੀਚ ਿੈਸ਼ਨ ’ਚ
ਸਿਿੱਿਾ ਸਲਆ
12 ਜੂਨ, 2021
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜੀ7 ਦੇਸ਼੍ਾਾਂ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰ ਿੰਮੇਲਨ ਦੇ ਪ੍ਸਿਲੇ ਆਊਟਰੀਚ ਿੈਸ਼੍ਨ ’ਚ ਸਿੱਿਾ ਸਲਆ।
‘ਸਿਲਸ ੰ ਗ ਿੈਕ ਿਟਰੌਂਗਰ’ (ਦੋਿਾਰਾ ਮਜ਼ਿੂਤ ਿੋ ਰਿੇ) ਦੇ ਸਿਰਲੇ ਖ ਿੇਠਲਾ ਇਿ ਿੈਸ਼੍ਨ ਪ੍ੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਿ
ਮਿਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਮਲ ਰਿੀ ਸਨਜਾਤ ਅਤੇ ਭਸਵੱਖ ਦੀਆਾਂ ਮਿਾਮਾਰੀਆਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪ੍ਣੀ ਿਸਿਣਸ਼੍ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਿੂਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕੇਂਸਦਰਤ
ਿੀ।
ਇਿ ਿੈਸ਼੍ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਵੱਚ ਕੋਸਵ

ਿੰਕਰਮਣਾਾਂ ਦੀ ਿਾਲੀਆ ਲਸਿਰ ਦੌਰਾਨ ਜੀ7 ਅਤੇ ਿੋਰ ਮਸਿਮਾਨ ਦੇਸ਼੍ਾਾਂ

ਦੁਆਰਾ ਸਦੱਤੀ ਗਈ ਮਦਦ ਦੀ ਸ਼੍ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਾਾਂ ਮਿਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਿਮੁੱਚੇ ਿਮਾਜ’ ਦੀ ਪ੍ਿੁੰਚ, ਿਰਕਾਰ ਦੇ ਿਾਰੇ ਪ੍ੱਧਰਾਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਸਿਵਲ
ਿੁਿਾਇਟੀ ਦੀਆਾਂ ਕੋਸਸ਼੍ਸ਼੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼੍ਾਸਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਾਾਂ ਕੋਸਵ –19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਿੰਪ੍ਰਕ ਸਵੱਚ ਆਏ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਅਤੇ ਵੈਕਿੀਨ ਪ੍ਰਿੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ੇ ਿਰੋਤ ਸ ਜੀਟਲ
ਟੂਲਿ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਫ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਿਾਰੇ ਵੀ ਸਵਿਤਾਰਪ੍ੂਰਵਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਿੋਰ ਸਵਕਾਿਸ਼੍ੀਲ ਦੇਸ਼੍ਾਾਂ ਨਾਲ
ਆਪ੍ਣੇ ਅਨੁ ਭਾਵ ਤੇ ਮੁਿਾਰਤ ਿਾਾਂਝੀ ਕਰਨ ਿਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵਸ਼੍ਵ–ਸਿਿਤ ਸ਼੍ਾਿਨ ਸਵੱਚ ਿੁਧਾਰ ਸਲਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਾਂ ਿਮੂਸਿਕ ਕੋਸਸ਼੍ਸ਼੍ਾਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਿੱਧਤਾ
ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਾਾਂ ‘ਸਵਸ਼੍ਵ ਵਪ੍ਾਰ ਿੰਗਠਨ’ (WTO) ’ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ੇਸ਼੍ ਕੀਤੇ ਗਏ; ਕੋਸਵ
ਨਾਲ ਿਿੰਸਧਤ ਟੈਕਨੋ ਲੋਜੀਆਾਂ ਉੱਤੇ TRIPS ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿਤਾਵ ਲਈ ਜੀ7 ਦੇਸ਼੍ਾਾਂ ਦਾ ਿਸਿਯੋਗ ਮੰਸਗਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਕਿਾ ਸਕ ਿਮੁੱਚੇ ਸਵਸ਼੍ਵ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦੀ ਿੈਠਕ ਦਾ ‘ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਸਿਿਤ’ ਦਾ ਿੰਦੇਸ਼੍
ਪ੍ਿੁੰਚਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਭਸਵੱਖ ’ਚ ਮਿਾਮਾਰੀਆਾਂ ਤੋਂ ਿਚਾਅ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟਤਾ, ਸਵਸ਼੍ਵ ਏਕਤਾ, ਲੀ ਰਸਸ਼੍ਪ੍ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਿੱਦਾ
ਸਦੰਸਦਆਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਿ ਿਿੰਧੀ ਜਮਿੂਰੀ ਤੇ ਪ੍ਾਰਦਰਸ਼੍ੀ ਿਮਾਜਾਾਂ ਦੀ ਸਵਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਸਜ਼ੰਮੇਦਾਰੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸਦੱਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਲਕੇ ਜੀ7 ਦੇਸ਼੍ਾਾਂ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰ ਿੰਮੇਲਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਦਨ ਦੋ ਿੈਸ਼੍ਨਾਾਂ ਨੂੰ ਿੰਿੋਧਨ ਕਰਨਗੇ।
ਨਵੀਂ ਦ ਿੱਲੀ
12 ਜੂਨ, 2021

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.

