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 کو نومبر 22 اور 21 میٹنگ سربراہ کی لیڈروں 20-جی ویں15

 0202نومبر،  19

 

 15 اس مودی نریندر جناب اعظم وزیر پر دعوت کی العزیز عبد بن سلمان شاہ نگہبان کے مساجد مقدس دو کی عرب سعودی سلطنت

 ہے موضوع کا کانفرنس سربراہ اس گا۔ کرے عرب سعودی صدارت کی جس گے کریں شرکت میں کانفرنس سربراہ 20-جی ویں

 ورچوئل اور ہوگی منعقد کو 2020 نومبر 22 اور 21 کانفرنس سربراہ یہ ۔‘سمجھنا کو مواقع کے صدی ویں 21 لئے کے سب’

 ہوگی۔ منعقد میٹنگ یہ سے طریقے

 

 عرب سعودی اور مودی نریندر اعظم وزیر ہوگی۔ میٹنگ دوسری کی لیڈروں کے 20-جی میٹنگ سربراہ آئندہ والی ہونے میں 2020

 منعقد میں 2020 مارچ میٹنگ سربراہ معمولی غیر کی لیڈروں 20-جی پچھلی بعد کے گفتگو پر فون ٹیلی درمیان کے شہزادے کے

 پھیلنے کو وبا 19-کووڈ تاکہ تھا، کیا اتفاق پر کرنے پیدا مفاہمت بروقت درمیان کے ملکوں کے 20-جی نے لیڈروں جہاں تھی، ہوئی

 جاسکے۔ کیا قائم اتحاد لئے کے نمٹنے سے طریقے مربوط سے اس پر سطح عالمی اور جاسکے روکا سے

 

 کو طریقوں طور مختلف لئے کے نمٹنے سے کووڈ میں ان گی جائے دی توجہ پر باتوں جن میں میٹنگ سربراہ 20-جی آئندہ البتہ

 خیال تبادلہ بھی پر تیاریوں والی جانے کی لئے کے نمٹنے سے وبا عالمی لیڈران دوران کے میٹنگ سربراہ گا۔ جائے رکھا میں دھیان
 والے کرنے شرکت میں میٹنگ سربراہ 20-جی گے۔ کریں چیت بات بھی پر طریقوں طور کے کرنے بحال روزگار اور گے کریں

 کو دوسرے ایک سے سوچ یعنی وژن اپنے لئے کرنےکے تعمیر مستقبل لچکدار اور پائیدار والے شمولیت ایک لیڈران کے ملکوں
 گے۔ کریں آگاہ

 

 کے صدارت کی 20-جی اٹلی کو 2020 دسمبر جب گا ہوجائے داخل وقت اس میں تکون 20-جی ساتھ کے عرب سعودی بھارت

 گا۔ سنبھالے فرائض

 نئی دہلی

 0202نومبر،  19

 

 

 

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. 

 


