Prime Minister to address High-Level Segment
of ECOSOC on 17 July, 2020
July 16, 2020
……………………………………………………………………………………

17 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੂੰਤਰੀ ਕਰਨਗੇ ECOSOC ਦੇ ਉੱਚ ਪ੍ੱਧਰੀ ਸੈਗਮੇਂਟ
ਨੂੰ ਸੂੰਬਧੋ ਧਤ
16 ਜੁਲਾਈ, 2020
ਇਸ ਸਾਲ ਧਨਊ ਯਾਰਕ ਧਿਚ ਸੂੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਧਿਖੇ ਸੂੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਰਧਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਧਜਕ ਪ੍ਧਰਸ਼ਦ ਦੇ ਉੱਚ ਪ੍ੱਧਰੀ
ਸੈਗਮੇਂਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੂੰਤਰੀ ਨਧਰੂੰਦਰ ਮੋਦੀ ਿਰਚੁਅਲ ਮਾਧਧਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁੱਕਰਿਾਰ, 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ 09301130 ਿਜੇ (ਸਿਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁ ਸਾਰ) ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਗੇ। ਧਿਦਾਈ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੂੰਤਰੀ ਤੋਂ ਛੁ ੱਟ ਨਾਰਿੇ ਦੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੂੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੂੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੱਕਤਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਿੀ ਸੂੰਬੋਧਧਤ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਸਾਲਾਨਾ ਉੱਚ-ਪ੍ੱਧਰੀ ਸੈਗਮੇਂਟ ਅੂੰਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਧਨੱਜੀ ਖੇਤਰ, ਨਾਗਧਰਕ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਧਸੱਧਖਆ 'ਚੋਂ ਉੱਚ ਪ੍ੱਧਰੀ

ਨੁ ਮਾਇੂੰਧਦਆਂ ਦਾ ਿੂੰਨ ਸੁਿੂੰਧਾ ਸਮਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਚ-ਪ੍ੱਧਰੀ ਸੈਗਮੇਂਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਸ਼ਾ ਹੈ -

"COVID19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਪ੍ਖ
ੱ ੀਿਾਦ: 75ਿੀਂ ਿਰੇਗੂੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਕਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦੇ ਸੂੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ"।
ਬਦਲ ਰਹੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਕੋਧਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਧਪ੍ਛੋਕੜ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਅੂੰਦਰ ਬਹੁਪ੍ੱਖੀਿਾਦ ਦੇ ਧਸਧਾਂਤ
ਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਿਾਲੀਆਂ ਮਹੱਤਿਪ੍ਰਨ ਤਾਕਤਾਂ 'ਤੇ ਧਧਆਨ ਧਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬਤ ਲੀਡਰਧਸ਼ਪ੍, ਕਾਰਗਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ

ਸੂੰਸਿਾਿਾਂ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਧਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਪ੍ੱਧਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਿਾਲੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਿਧਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ
ਆਲਮੀ ਏਜੂੰਡੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਧਕਆਂ ਦੀ ਪ੍ੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।
17 ਜਨ ਨੂੰ 2021-22 ਲਈ ਸੁਰੱਧਖਆ ਪ੍ਧਰਸ਼ਦ ਦੀ ਗੈਰ-ਸਿਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਲਈ ਹੋਈ ਚੋਣ ਧਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਜੱਤ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੂੰਤਰੀ ਲਈ ਸੂੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਸ ਧਿਸ਼ਾਲ ਸਦੱਸਤਾ ਨੂੰ ਸੂੰਬੋਧਧਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਧਹਲਾ ਮੌਕਾ ਹੋਿੇਗਾ।
ਸੂੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਿਾਪ੍ਨਾ ਦੀ 75ਿੀਂ ਿਰੇਗਢ
ੂੰ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ECOSOC ਦੇ ਉੱਚ ਪ੍ੱਧਰੀ ਸੈਗਮੇਂਟ ਦਾ ਧਿਸ਼ਾ ਿੀ ਸੁਰੱਧਖਆ
ਪ੍ਧਰਸ਼ਦ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਅਨੁ ਸਾਰ ਹੈ, ਧਜਸ ਅੂੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕੋਧਿਡ -19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੁ ਨੀਆ ਧਿੱਚ' ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ

ਬਹੁਪ੍ੱਖਿਾਦ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਭਾਰਤ ਿੱਲੋਂ ECOSOC ਦੀ ਬਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ (1946 ਧਿਚ ਸਰ ਰਾਮਸਿਾਮੀ

ਮੁਦਾਲੀਅਰ ਦੁ ਆਰਾ) ਸੂੰਭਾਲਣ ਦੀ ਭਧਮਕਾ ਦੀ ਯਾਦ ਿੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਧਹਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੂੰਤਰੀ ਨੇ ਜਨਿਰੀ, 2016
ਧਿੱਚ ECOSOC ਦੀ 70ਿੀਂ ਿਰੇਗੂੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਧਦੱਤਾ ਸੀ।
ਨਿੀਂ ਧਦੱਲੀ
15 ਜੁਲਾਈ, 2020
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.

