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ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦ ਤ
ਿੱ ਾ ECOSOC ੇ ਉੱਚ-ਪ੍ਿੱਧਰੀ ਸੈਗਮੇਂਟ ਨੰ ਦ ਤ
ਿੱ ਾ ਮਿੱਖ ਭਾਸ਼ਣ 17
ਜਲਾਈ, 2020
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਧਰੇ ਬਹਪ੍ਿੱਖੀਵਾ
ੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਦਜਸ ੀ ਧਰੀ 'ਤੇ ਸਧਦਰਆ ਹੋਇਆ ਸੰਯਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ
ਹੋਵੇ
‘ਸਾਦਰਆਂ ਾ ਸਾਥ, ਸਾਦਰਆਂ ਾ ਦਵਕਾਸ, ਸਾਦਰਆਂ ਾ ਦਵਸ਼ਵਾਸ’ ਾ ਸਾਡਾ ਨਾਅਰਾ SDG ੇ ਮਲ ਦਸਧਾਂਤ
'ਕੋਈ ਵੀ ਦਪ੍ਿੱਛੇ ਨਾ ਰਦਹ ਜਾਵੇ' ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂ ਾ ਹੈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਦਵਕਾਸ

ੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅਿੱਗੇ ਵਧ ੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਗਰਦਹ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪ੍ਣੀ ਦ ੰਮਵ
ੇ ਾਰੀ ਨੰ ਨਹੀਂ ਭਿੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ:

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਮੀਨੀ ਪ੍ਿੱਧਰ ਤਕ ਫੈਲੀ ਸਾਡੀ ਦਸਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੋਦਵਡ ਦਖਲਾਫ ਜੰਗ ਦਵਚ ਭਾਰਤ ਨੰ
ਦਸਹਤਯਾਬੀ ੀ ਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦਵਚ ਮ
ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ

ਨੀਆ 'ਚ ਸਰਬੋਤਮ

ਸ਼ਿੱਕਰਵਾਰ, 17 ਜਲਾਈ, 2020 ਨੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਨਦਰੰ ਰ ਮੋ ੀ ਨੇ ਦਨਊ ਯਾਰਕ ਦਵਖੇ ਸੰਯਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ
'ਚ ਸੰਯਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਰਦਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਦਜਕ ਪ੍ਦਰਸ਼ (ECOSOC) ੇ ਇਸ ਸਾਲ ੇ ਉੱਚ-ਪ੍ਿੱਧਰੀ
ਸੈਗਮੇਂਟ ਨੰ ਮਿੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਦ ਿੱਤਾ।
17 ਜਨ ਨੰ 2021-22 ਲਈ ਸਰਿੱਦਖਆ ਪ੍ਦਰਸ਼
ੇ ਆਰ ੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ੀ ਬਰ ਸਤ ਚੋਣ ਹੋਣ
ਤੋਂ ਬਾਅ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ੀ ਸੰਯਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ੀ ਦਵਆਪ੍ਕ ਮੈਂਬਰਦਸ਼ਪ੍ ਨੰ ਦ ਿੱਤਾ ਦਗਆ ਪ੍ਦਹਲਾ
ਸੰਬੋਧਨ ਸੀ।
ECOSOC
75ਵੀਂ

ੇ ਇਸ ਸਾਲ

ਵਰਹੇਗੰਢ

ੇ

ੇ ਉੱਚ-ਪ੍ਿੱਧਰੀ ਸੈਗਮੇਂਟ
ਮੌਕੇ

ਸਾਨੰ

ਦਕਸ

ਤਰਹਾਂ

ਾ ਦਵਸ਼ਾ ਹੈ "ਕੋਦਵਡ 19 ਤੋਂ ਬਾਅ
ੇ

ਸੰਯਕਤ

ਰਾਸ਼ਟਰ

ੀ

ਬਹਪ੍ਿੱਖੀਵਾ :
ਲੋ ੜ

ਹੈ"।

ਸੰਯਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ੀ 75ਵੀਂ ਵਰਹੇਗੰਢ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਮੀਦਟੰਗ ਾ ਦਵਸ਼ਾ ਸੰਯਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਿੱਰਦਖਆ
ਪ੍ਦਰਸ਼
ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸ ਸ
ਿੱ ਤਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ੀ ਤਰਜੀਹ ਅਨਸਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਦਵਡ -19
ਤੋਂ ਬਾਅ
ੀ ਨੀਆਂ ਦਵਿੱਚ ਭਾਰਤ
ੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ੀ ‘ਸਧਰੇ ਹੋਈ ਬਹਪ੍ਿੱਖੀਵਾ ’ ੀ ਮੰਗ

ਹਰਾਈ, ਜੋ ਸਮਕਾਲੀ

ਨੀਆਂ

ਆਪ੍ਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਵਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ ੀਵੀ ਦਵਕਾਸ ਟੀਦਚਆਂ ਸਮੇਤ ਸੰਯਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ੇ ਦਵਕਾਸ
ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ECOSOC ਨਾਲ ਭਾਰਤ ੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੰ ਯਾ ਕੀਤਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਕਹਾ ਦਕ ਭਾਰਤ ਾ
‘ਸਾਦਰਆਂ ਾ ਸਾਥ, ਸਾਦਰਆਂ ਾ ਦਵਕਾਸ, ਸਾਦਰਆਂ
ਵੀ ਦਪ੍ਿੱਛੇ ਨਾ ਰਦਹ ਜਾਵੇ' ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂ ਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਕਹਾ ਦਕ ਭਾਰਤ
ਦਮਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀ

ਾ ਦਵਸ਼ਵਾਸ’ ਾ ਨਾਅਰਾ SDG ੇ ਮਲ ਦਸਧਾਂਤ 'ਕੋਈ

ੀ ਵਿੱਡੀ ਆਬਾ ੀ

ੇ ਸਮਾਦਜਕ-ਆਰਦਥਕ ਸਚਕਾਂ ਨੰ ਸਧਾਰਨ ਦਵਿੱਚ

ਾ ਦਵਸ਼ਵਦਵਆਪ੍ੀ SDG 'ਤੇ ਬਹਤ ਅਸਰ ਪ੍ੈਂ ਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਭਾਰਤ

ੇਸ਼ਾਂ ਨੰ ਆਪ੍ਣੇ SDG ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਵਿੱਚ ਮ

ਕਰਨ

ੀ ਹੋਰ ਦਵਕਾਸਸ਼ੀਲ

ੀ ਵਚਨਬਿੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗਿੱਲ ਕੀਤੀ।

ਉਨਹ ਾਂ ਭਾਰਤ ਅੰ ਰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦਵਚ ਚਲ ਰਹੇ ਦਵਕਾਸ ੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਕੀਤੀ, ਦਜਨਹ ਾਂ ਦਵਿੱਚ
ਸਵਿੱਛਤਾ ਤਿੱਕ ਪ੍ਹੰਚ ਸਧਾਰਨ ਲਈ “ਸਵਿੱਛ ਭਾਰਤ ਮਦਹੰਮ”, ਮਦਹਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ, ਦਵਿੱਤੀ ਸ਼ਮਲੀਅਤ ਨੰ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓਣ ਅਤੇ “ਸਾਦਰਆਂ ਲਈ ਘਰ" ਅਤੇ "ਆਯਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ" ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘਰਾਂ
ਅਤੇ ਦਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਾ ਦਵਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ ੀਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੀਵਾਂ ੀ ਵੰਨ ਸਵੰਨਤਾ ੇ ਬਚਾਅ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਲੋਂ ਦ ਿੱਤੇ ਜਾ
ਰਹੇ ਦਧਆਨ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪ੍ਾਇਆ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੋਲਰ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਆਪ੍ ਾ-ਲਚਕ ਾਰ ਬਦਨਆ ੀ
ਢਾਂਚਾ ਗਠਜੋੜ

ੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਦਵਚ ਭਾਰਤ

ੀ ਮੋਹਰੀ ਭਦਮਕਾ ਨੰ ਯਾ

ਕੀਤਾ।

ਆਪ੍ਣੇ ਖੇਤਰ ਦਵਚ ਪ੍ਦਹਲੇ ਪ੍ਰਦਤਦਿਆਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ੀ ਭਦਮਕਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦ ਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਖ
ਵਿੱਖ ੇਸ਼ਾਂ ਨੰ ਵਾਈਆਂ ੀ ਸਪ੍ਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਵਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾ
ਕੰਪ੍ਨੀਆਂ ਵਿੱਲੋਂ ਦ ਿੱਤੀ ਗਈ ਮ
ਅਤੇ ਸਾਰਕ ੇਸ਼ਾਂ ੀ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਤੀਦਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਵਚ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਮ
ਨੰ ਯਾ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ

ਆਰਾ ECOSOC ਨੰ ਭਾਸ਼ਣ

ੇਣ

ਜਨਵਰੀ 2016 ਦਵਿੱਚ ECOSOC ੀ 70ਵੀਂ ਵਰਹੇਗੰਢ

ਾ ਇਹ

ਜਾ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਦਹਲਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ

ੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮਿੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਦ ਿੱਤਾ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਦ ਿੱਲੀ
17 ਜਲਾਈ, 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

