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ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਇਸੀਨਾ ਸੰਵਾਦ  2021 ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਤਰ ਦੌਰਾਨ 

ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ 
13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ  ਅੱਜ ਵਰਚਅੁਲ ਰਾਇਸੀਨਾ ਡਾਇਲੌਗ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼੍ਨ ਨ ੰ   ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ 

ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਵਾਾਂਡਾ ਦੇ ਰਾਸ਼੍ਟਰਪ੍ਤੀ ਮਹਾਮਹਹਮ ਪ੍ਾਲ ਕਾਗਮੇ ਅਤ ੇ ਡੱੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 

ਮਹਾਮਹਹਮ ਮੇਟੇ ਫਰੇਡਹਰਕਸਨ ਮੱੁਖ ਮਹਹਮਾਨ ਵਜੋਂ ਮੌਜ ਦ ਸਨ। 

ਪ੍ਰਹਤਸ਼੍ਹਿਤ ਰਾਇਸੀਨਾ ਡਾਇਲੌਗ ਦਾ 6ਵਾਾਂ ਐਡੀਸ਼੍ਨ ਹਵਦੇਸ਼੍ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤ ੇਔਬਜ਼ਰਵਰ ਹਰਸਰਚ ਫਾਊ ਾਂਡੇਸ਼੍ਨ ਵੱਲੋਂ  ਸਾਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤ ੇ

13 ਤੋਂ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਦੇ ਦਰਹਮਆਨ ਆਯੋਹਜਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 2021 ਐਡੀਸ਼੍ਨ ਦਾ ਹਵਸ਼੍ਾ ਹੈ "#ਵਾਇਰਲ ਵਰਲਡ: 

ਆਊਟਬਰੇਕਸ, ਆਊਟਲੀਅਰਸ ਐਾਂਡ ਆਊਟ ਆਵ ੍ਕੰਟਰੋਲ"। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਕਹਾ ਹਕ ਰਾਇਸੀਨਾ ਡਾਇਲੌਗ ਦਾ ਮੌਜ ਦਾ ਸੈਸ਼੍ਨ  ਮਨੱੁਖੀ ਇਹਤਹਾਸ ਦੇ ਇਕੱ ਪ੍ਹਰਵਰਤਨਕਾਰੀ ਪ੍ਲ ਸਮੇਂ 

ਆਯੋਹਜਤ ਹ ੋਹਰਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਕ ਇਕੱ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਹਵਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਨੁੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਨੁਕਸਾਨ ਪ੍ਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ 

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਕਹਮਊਹਨਟੀ ਨ ੰ  ਮੌਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹਵੱਚ ਕੁਝ ਵਾਜਬ ਪ੍ਰਸ਼੍ਨਾਾਂ ’ਤ ੇਆਤਮ-ਹਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹਦੱਤਾ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਹਕਹਾ ਹਕ ਨਾ ਹਸਰਫ ਹਬਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਾਂ ਬਲਹਕ ਅੰਦਰ ਨੀ ਕਾਰਨਾਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਧਾਨ ਲੱਭਣ ਲਈ, 

ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨ ੰ  ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਕ ਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਨ ੰ  ਆਪ੍ਣ ੇ

ਹਵਚਾਰਾਾਂ ਅਤ ੇਕਾਰਜਾਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹਵੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤ ੇ ਅੱਜ ਦੀਆਾਂ ਸਮੱਹਸਆਵਾਾਂ ਅਤ ੇਕੱਲਹ  ਦੀਆਾਂ ਚਣੁੌਤੀਆਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ 

ਵਾਲੀਆਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਾਂ ਹਸਰਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹਨਪ੍ਟਣ ਦੇ ਘਰੇਲ  ਅਤ ੇਹੋਰ ਦੇਸ਼੍ਾਾਂ ਨ ੰ  ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ  ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰ ੇਹਵਸਥਾਰ 

ਨਾਲ ਦੱਹਸਆ। ਉਨਹਾਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਈਆਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਣੁੌਤੀਆਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਾਂਝੇ ਯਤਨਾਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ 

ਅਤ ੇਦੋਹਰਾਇਆ ਹਕ ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਸ਼੍ਕਤੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਾਂਝਾ ਕਰੇਗਾ। 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 

13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 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. 


