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ਵਇੌਸ ਆਫ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਸੰਮਲੇਨ 
6 ਜਨਵਰੀ, 2023 

 
ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਵਵਲੱਖਣ ਪਵਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ 12-13 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨ ੰ ਵਵਸੇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ "ਵੋਇਸ 

ਆਫ਼ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਸਵਮਟ" "ਯ ਨੀਟੀ ਆਫ਼ ਵਾਇਸ, ਯ ਵਨਟੀ ਆਫ਼ ਪਰਪਜ਼" ਥੀਮ ਦੇ ਤਵਿਤ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਦੇਸਾ਼ਾਂ ਨ ੰ ਇੱਕਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਿੰਬਲਾ 

ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿ ੈਤਾ਼ਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਤਰਜੀਿਾ਼ਾਂ ਨ ੰ ਸਾ਼ਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਵਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸਾ਼ਾਂ 

ਨ ੰ ਸੱਦਾ ਵਦੱਤਾ ਜਾ ਵਰਿਾ ਿ।ੈ 

 

ਇਿ ਪਵਿਲਕਦਮੀ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰੀ ਨਵਰੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਭਨਾ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਵਕਾਸ, ਸਭਨਾ਼ਾਂ ਦਾ ਵਵਸਵਾਸ ਅਤੇ ਸਭਨਾਨ ਦਾ ਪਰਯਾਸ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ 

ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਸੁਧੈਵ ਕੁਟੰੁਬਕਮ ਦੇ ਦਰਸਨ ਤੋਂ ਪਰੇਵਰਤ ਿ।ੈ 

 

ਭਾਰਤ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਵਕ ਵੌਇਸ ਆਫ਼ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਸਵਮਟ ਦੌਰਾਨ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਵਟਾ਼ਾਂਦਰੇ ਵਵੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸਾ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਮਲੇ 

ਕੀਮਤੀ ਵਵਚਾਰਾ਼ਾਂ ਨ ੰ ਵਵਸਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯੋਗ ਪਰਸਾਰ ਵਮਲੇ। 

 

ਇਸ ਤੋਂ ਛੱੁਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜ ਦਾ G 20 ਪਰਧਾਨਗੀ ਉਨ੍ਾ਼ਾਂ ਦੇਸਾ਼ਾਂ ਨ ੰ ਵਵਸੇਸ ਅਤ ੇਮਜ਼ਬ ਤ ਮੌਕਾ ਵਦੰਦੀ ਿ ੈਜੋ G 20 ਪਰਵਕਵਰਆ ਦਾ ਵਿੱਸਾ ਨਿੀਂ ਿਨ, ਤਾ਼ਾਂ ਜੋ 

ਆਪਣੇ ਵਵਚਾਰ ਅਤ ੇਉਮੀਦਾ਼ਾਂ ਸਾ਼ਾਂਝੀਆ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਿ ਗੱਲ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਵਬਆਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾ਼ਾਂਦੀ ਿ ੈਵਕ ਭਾਰਤ ਦੀ G 20 ਪਰਧਾਨਗੀ ਨਾ 

ਵਸਰਫ਼ ਸਾਡੇ G 20 ਭਾਈਵਾਲਾ਼ਾਂ ਸਗੋਂ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਵਵੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆ਼ਾਂ ਦੇ ਸਲਾਿ-ਮਸਵਰੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਵਜਨ੍ਾ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਕਸਰ ਸੁਣੀ 

ਨਿੀਂ ਜਾ਼ਾਂਦੀ ਿ।ੈ 

 

ਵਸਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਸ ਸੈਸਨਾ਼ਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵਵਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿ।ੈ ਚਾਰ ਸੈਸਨ 12 ਜਨਵਰੀ ਨ ੰ ਅਤੇ ਛੇ ਸੈਸਨ 13 ਜਨਵਰੀ ਨ ੰ ਿੋਣਗੇ। ਿਰੇਕ 

ਸੈਸਨ ਵਵੱਚ 10-20 ਦੇਸਾ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾ਼ਾਂ/ਮੰਤਰੀਆ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਿੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿ।ੈ 

 

ਉਦਘਾਟਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸੈਸਨ ਦੇਸਾ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ/ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਿੋਣਗੇ, ਵਜਨ੍ਾ਼ਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਦਘਾਟਨੀ 

ਨੇਤਾਵਾ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਸਨ ਦਾ ਵਵਸਾ "ਵੌਇਸ ਆਫ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ - ਮਨੱੁਖੀ-ਕੇਂਵਦਰਤ ਵਵਕਾਸ" ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਲੀਡਰਾ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਸਨ ਦਾ ਵਵਸਾ "ਉਦੇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼-

ਏਕਤਾ ਦੀ ਏਕਤਾ" ਿੋਵੇਗਾ। 

 

ਇਸ ਤੋਂ ਛੱੁਟ ਿੇਠ ਵਲਖੇ ਵਵਵਸਆ਼ਾਂ ਤਵਿਤ 8 ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਸੈਸਨ ਿੋਣਗੇ: 

 

• "ਲੋਕ-ਕੇਂਵਦਰਤ ਵਵਕਾਸ ਲਈ ਵਵੱਤ" ਬਾਰੇ ਵਵੱਤ ਮੰਤਰੀਆ਼ਾਂ ਦਾ ਸੈਸਨ 

•  "ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕ ਲ ਜੀਵਨਸੈਲੀ ਨਾਲ ਵਵਕਾਸ ਨ ੰ ਸੰਤੁਵਲਤ ਕਰਨਾ (ਲਾਈਫ)" ਬਾਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀਆ਼ਾਂ ਦਾ ਸੈਸਨ 

• "ਗਲੋਬਲ ਦੱਖਣ ਦੀਆ਼ਾਂ ਤਰਜੀਿਾ਼ਾਂ - ਅਨੁਕ ਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨ ੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ" ਬਾਰੇ ਵਵਦੇਸ ਮੰਤਰੀਆ਼ਾਂ ਦਾ ਸੈਸਨ 

• "ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਵਖਆ ਅਤੇ ਵਵਕਾਸ- ਖੁਸਿਾਲੀ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ " ਬਾਰੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀਆ਼ਾਂ ਦਾ ਸੈਸਨ। 

• "ਲਚੀਲੀਆ਼ਾਂ ਵਸਿਤ ਸੰਭਾਲ ਪਰਣਾਲੀਆ਼ਾਂ ਦੇ ਵਨਰਮਾਣ ਲਈ ਸਵਿਯੋਗ" ਬਾਰੇ ਵਸਿਤ ਮੰਤਰੀਆ਼ਾਂ ਦਾ ਸੈਸਨ 

• "ਮਨੱੁਖੀ ਸਰੋਤ ਵਵਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਨਰਮਾਣ" 'ਬਾਰੇ ਵਸੱਵਖਆ ਮੰਤਰੀਆ਼ਾਂ ਦਾ ਸੈਸਨ 



• "ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ  - ਵਪਾਰ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤ ੇਸੰਸਾਧਨਾ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਵਿਯੋਗ ਦਾ ਵਵਕਾਸ" ਬਾਰੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀਆ਼ਾਂ ਦਾ 

ਸੈਸਨ। 

• "G-20: ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਸੁਝਾਅ" ਬਾਰੇ ਵਵਦੇਸ ਮੰਤਰੀਆ਼ਾਂ ਦਾ ਸੈਸਨ 

 

ਵਸਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਸਾ਼ਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ।ੇ 

 

6 ਜਨਵਰੀ, 2023 

ਨਵੀਂ ਵਦੱਲੀ 

 

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. 

 


