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ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ ਨੇ ਲਿਆ NAM ਸੰਪ੍ਰਕ ਸਮੂਹ ਦ ੇਆਨਿਾਈਨ ਲਿਖਰ ਸੰਮਿੇਨ ਲ ਿੱਚ 
ਲਹਿੱਸਾ  

4 ਮਈ, 2020 

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਲਰੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 4 ਮਈ, 2020 ਦੀ ਿਾਮ ਨੰੂ COVID-19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉਪ੍ਜ ੇਸੰਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ 
ਬਾਰੇ ਲ ਚਾਰ  ਟਾਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਿਈ ਗ ਿੱਟ ਲਨਰਪ੍ਿੱਖ ਮੂ ਮੈਂਟ (NAM) ਸੰਪ੍ਰਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਆਨਿਾਈਨ ਲਿਖਰ ਸੰਮਿੇਨ 
ਲ ਿੱਚ ਲਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 

“COVID -19 ਲਖਿਾਫ ਇਿੱਕਜ ਟਤਾ" ਲ ਿੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਆਨਿਾਈਨ ਸੰਪ੍ਰਕ ਸਮੂਹ ਸਮੰੇਿਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ NAM 

ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਰਾਿਟਰਪ੍ਤੀ ਮਹਾਮਲਹਮ ਿਰੀ ਇਿਹਾਮ ਅਿੀਏ  ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ 
ਲਿਖਰ ਸੰਮੇਿਨ ਦਾ ਉੱਦੇਿ COVID -19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਲਖਿਾਫ ਜੰਗ ਅਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਿ ਕਰਨ ਿਈ ਦੇਿਾਾਂ ਅਤੇ 
ਅੰਤਰਰਾਿਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਾਂ ਨੰੂ ਿਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਲਿਿ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਿਟਰੀ 
ਬਹ ਪ੍ਿੱਖ ਾਦ ਅਤੇ ਿਾਾਂਤੀ ਿਈ ਕੂਟਨੀਤੀ ਲਦ ਸ  ੀ ਮਨਾਇਆ ਲਗਆ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਿਮਿੂੀਅਤ ਨੇ NAM ਦੇ ਮੋਢੀ ਸੰਸਥਾਪ੍ਕ-ਮੈਂਬਰ  ਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸਦ ੇ ਲਸਧਾਾਂਤਾਾਂ ਅਤੇ 
ਕਦਰਾਾਂ ਕੀਮਤਾਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਿੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਿੱਿੀ ਆ ਰਹੀ  ਚਨਬਿੱਧਤਾ ਨੰੂ ਦਰਸਾਇਆ। ਆਪ੍ਣੇ ਭਾਿਣ ਲ ਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 
ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਲਖਿਾਫ ਦ ਲਨਆਾਂ ਦੇ ਸੰਯਲੋਜਤ, ਸਮਾ ੇਿੀ ਅਤੇ ਲਨਆਾਂਪੂ੍ਰਨ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੀ ਮਹਿੱਤਤਾ ਉੱਤ ੇਜ਼ੋਰ ਲਦਿੱਤਾ 
ਅਤੇ  ਭਾਰਤ  ਿੱਿੋਂ ਘਰੇਿੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਿਟਰੀ ਪ੍ਿੱਧਰ ਤੇ ਚ ਿੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਾਂ ਦੀ ਰੂਪ੍ ਰੇਖਾ ਲਦੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ  ਿੱਿੋਂ ਇਸ 
ਜੰਗ ਲਖਿਾਫ ਇਿੱਕਜ ਟ ਹੋਕੇ ਹਰ ਮ ਮਲਕਨ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਗਿੱਿ ਮ ੜ ਤੋਂ ਦ ਹਰਾਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੋਰ  ਾਇਰਸਾਾਂ 
ਲ਼ਿਿਾਫ਼, ਼ਿਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਿੱਤ ਾਦ ਅਤੇ ਜਾਅਿੀ ਼ਿਬਰਾਾਂ, ਦ ਨੀਆ  ਿੱਿੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਦੀ ਮਹਿੱਤਤਾ ’ਤੇ  ੀ ਜ਼ੋਰ 
ਲਦਿੱਤਾ। 

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਛ ਿੱਟ ਏਿੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ, ਿਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪ੍ ਦੇ 30 ਮੈਂਬਰ ਦੇਿਾਾਂ ਦ ੇ
ਰਾਜ ਪ੍ਰਮ ਿੱਖਾਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਮ ਿੱਖਾਾਂ ਨੇ ਲਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਸੰਮੇਿਨ ਨੰੂ ਸੰਯ ਕਤ ਰਾਿਟਰ ਮਹਾਾਂਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ: 
ਲਤਿੱਜਨੀ ਮ ਹੰਮਦ ਬਡੰ,ੇ ਸੰਯ ਕਤ ਰਾਿਟਰ ਦੇ ਸਿੱਕਤਰ ਜਨਰਿ ਸਰੀ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗ ਟੇਰੇਸ, ਅਫਰੀਕੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦ ੇ
ਚੇਅਰਪ੍ਰਸਨ ਮੂਸਾ ਫਕੀ ਮਹਾਮਤ, ਯੂਰਪ੍ੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਤੀਲਨਧੀ ਜੋਸੇਪ੍ ਬੋਰਿ ਅਤੇ ਲ ਿ  ਲਸਹਤ ਸੰਗਠਨ 
ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਿ ਡਾ. ਟੇਡਰੋਸ ਘੇਬਲਰਯੇਸੂਸ ਨੇ  ੀ ਸਬੰੋਧਤ ਕੀਤਾ।  



ਕ ਿ ਲਮਿਾ ਕੇ NAM ਆਗੂਆਾਂ  ਨੇ COVID -19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾ ਾਾਂ ਦਾ ਮ ਿਾਾਂਕਣ ਕੀਤਾ, ਸੰਭਾ ਤ ਉਪ੍ਾ ਾਾਂ ਿਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਾਂ 
ਅਤੇ ਿੋੜਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਅਧਾਰਤ ਫਾਿੋ-ਅਪ੍ ਉਪ੍ਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪ੍ੀਿ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੰਮੇਿਨ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਾਾਂ ਆਗੂਆਾਂ ਨੇ COVID  -19 ਲ ਰ ਿੱਧ ਜੰਗ ਲ ਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਿਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਮਹਿੱਤਤਾ ਬਾਰ ੇਇਿੱਕ ਘੋਿਣਾ 
ਪ੍ਿੱਤਰ ਅਪ੍ਣਾਇਆ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਆਗੂਆਾਂ ਨੇ COVID  -19 ਲ ਰ ਿੱਧ ਜੰਗ ਕਰਨ ਿਈ ਇਿੱਕ ਸਾਾਂਝਾ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ 
ਦਾ ਐਿਾਨ  ੀ ਕੀਤਾ, ਲਜਸ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇਿਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਿੋੜਾਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨ ਿਈ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ 
ਮ ਢਿੀਆਾਂ ਡਾਕਟਰੀ, ਸਮਾਲਜਕ ਅਤੇ ਮਨ ਿੱਖੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਾਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਿੱਕ ਸਾਾਂਝਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ੇਗਾ।   

ਨ ੀਂ ਲਦਿੱਿੀ 
4 ਮਈ, 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. 
 


