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1. ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਧਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ 24 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨ ੰ ਹੋਈ SAARC ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ 

ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਬੈਠਕ ਧਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਹ ਬੈਠਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ 

ਧਵਿੱਚ SAARC ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। 
 

1997 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਹੋਈਆ਼ਾਂ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਬੈਠਕਾ਼ਾਂ ਧਵਿੱਚ UNGA ਦੇ ਸਤਰਾ਼ਾਂ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਧਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆ਼ਾਂ ਦਰਧਮਆਨ 

SAARC ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਮੁਿੱਧਦਆ਼ਾਂ 'ਤੇ ਧਵਚਾਰ ਵਟਾ਼ਾਂਦਰੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਧਮਲਦਾ ਹੈ। 
 

3. ਇਸ ਬੈਠਕ ਧਵਿੱਚ 26 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਨ ੰ ਧਨਊਯਾਰਕ ਧਵਿੱਚ ਹਈੋ SAARC ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਧਪਛਲੀ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਖੇਤਰੀ ਸਧਹਯੋਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਸੈਕਟਰੀ-ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਧਰਪੋਰਟ ਧਮਲੀ। 
 

4. ਬੈਠਕ ਧਵਿੱਚ COVID -19 ਮਹਾ਼ਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਇਸ ਧਖਿੱਤ ੇਧਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਧਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖਾਸ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਠਕ ਅੰਦਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾ਼ਾਂ ਨੇ ਪ ਰੇ ਧਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾ਼ਾਂਮਾਰੀ ਧਖਲਾਫ ਜੰਗ ਧਵਿੱਚ ਸਧਹਯੋਗੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਮਾਰਚ, 

2020 ਨ ੰ SAARC ਨੇਤਾਵਾ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਉਣ ਧਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਪਰਿਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। 
ਇਸ ਧਵਿੱਚ SAARC COVID -19 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਦੀ ਧਸਰਜਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹ,ੈ ਧਜਸ ਧਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾ਼ਾਂ ਨੇ ਸਵੈ-ਇਛਾ ਨਾਲ 

ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਚਨ ਧਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
 

5. ਆਪਣੇ ਧਬਆਨ ਧਵਿੱਚ ਡਾ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਜੁੜ ੇਹੋਏ, ਏਕੀਧਿਤ, ਸੁਰਿੱਧਖਅਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦਿੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਧਸਰਜਣਾ ਲਈ 

SAARC ਪਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਦਰੜ ਵਚਨਬਿੱਿਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਉਨ੍ਾ਼ਾਂ ਨੇ SAARC ਆਗ ਆ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਫ਼ਾਲੋ ਅਪ ਦੇ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਚੁਿੱਕੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਾਵਾ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਧਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦਿੱਧਸਆ ਕੀਤਾ, ਧਜਨ੍ਾ਼ਾਂ ਧਵਿੱਚ ਧਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾ਼ਾਂ ਅਤੇ 

ਵਪਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆ਼ਾਂ ਦੀ ਮੀਧਟੰਗਾ਼ਾਂ ਕਰਾਉਣਾ, 'COVID  -19 ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪਲੇਟਫਾਰਮ' (COINEX) ਦੀ 

ਧਸਰਜਣਾ, ਧਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਸਵੈਪ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਕ ਫ ਡ ਬੈਂਕ ਪਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹ।ੈ ਡਾ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਦਿੱਧਸਆ ਧਕ 

SAARC COVID -19 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਧਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਵਜੋਂ SAARC ਦੇਸ਼ਾ਼ਾਂ ਲਈ 23 ਲਿੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀਆ਼ਾਂ ਜ਼ਰ ਰੀ 

ਦਵਾਈਆ਼ਾਂ, ਖਪਤਯੋਗ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮਾਨ, COVID ਸੁਰਿੱਧਖਆ ਅਤੇ ਟੈਸਧਟੰਗ ਧਕਿੱਟਾ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣਾ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਾ਼ਾਂ ਨੇ COVID -19 ਮਹਾ਼ਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ SAARC ਦੇਸ਼ਾ਼ਾਂ ਨ ੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਪਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਟੁਿੱਟ 

ਵਚਨਬਿੱਿਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। 
 



6. ਡਾ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ SAARC ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾ਼ਾਂ ਨ ੰ ਅਿੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕਧਹਰ ਨ ੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾ਼ਾਂਝਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣ ਲਈ ਧਕਹਾ, ਧਜਸ ਧਵਿੱਚ 

ਦਧਹਸ਼ਤ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮਾਹਲੌ ਨ ੰ ਹਿੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ, ਮਦਦ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ਼ਾਂ ਤਾਕਤਾ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ 

ਦਿੱਖਣੀ ਏਧਸ਼ਆ ਅੰਦਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ  SAARC ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਰਾਹ ਧਵਿੱਚ ਅੜਚਨ ਬਣਦੀਆ਼ਾਂ ਹਨ। 
 
ਨਵੀਂ ਧਦਲੀ 

24 ਸਤੰਬਰ, 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. 


