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ವಿದೇಶ ಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹ ರಗಳ ಶ ಾಂಘೈ ಸಚಿವ್ರ ವಿಡಿಯೇ ಸಮ್ಮೇಳನ 

ಮ್ೇ 13, 2020 

 

ಶ ಾಂಘೈ ಸದಸಯ ರ ಷ್ಟ್ರಗಳ ವಿದೇಶ ಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹ ರಗಳ ಸಚಿವ್ರ ವಿಡಿಯೇ ಸಮ್ಮೇಳನವ್ನನು ಪ್ರಸನುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ರಷ್ ಯ 13 

ಮ್ೇ, 2020 ರಾಂದನ ಕರೆದಿದ. ರಷ್ ಯದ ಒಕಕೂಟದ ವಿದೇಶ ಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹ ರಗಳ ಸಚಿವ್ ಶ್ರೇ ಸೆರ್ಗೆ ಲವ್ರರವ್ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ 

ವ್ಹಿಸಿದದರನ. ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಸಚಿವ್ ಡ .ಎಸ್.ಜೈಶಾಂಕರ್ ಭ ರತವ್ನನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದರನ. ಕಜ ಕಿಸ್ ುನ್ ಗಣರ ಜ್ಯದ 

ವಿದೇಶ ಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹ ರಗಳ ಸಚಿವ್ ಶ್ರೇ ಮನಕ್ ುರ್ ಟಿಲನಬೆಡಿೆ, ರ ಜ್ಯ ಕ್ೌನಿಿಲರ್ ಮತನು ಪೇಪ್ಲ್ಸ  ರಿಪ್ಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಚಿೇನ  

ವಿದೇಶ ಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹ ರಗಳ ಸಚಿವ್ ಶ್ರೇ ವ ಾಂಗ್ ಯಿ, ಕಿರ್ಗೆಜ್ ಗಣರ ಜ್ಯದ ವಿದೇಶ ಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹ ರಗಳ ಸಚಿವ್ ಶ್ರೇ ಚಿಾಂರ್ಗಜ್ 

ಐದ ಬೆೆಕಕವ್, ಪ ಕಿಸ್ ುನದ ಇಸ್ ಿಮಿಕ್ ಗಣರ ಜ್ಯದ ವಿದೇಶ ಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹ ರಗಳ ಸಚಿವ್ ಶ  ಮ್ಹಮಕದ್ ಖನರೆೇಷಿ, 

ತಜ್ಕಿಸ್ ುನ್ ಗಣರ ಜ್ಯದ ವಿದೇಶ ಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹ ರಗಳ ಸಚಿವ್ ಶ್ರೇ ಸಿರೆಕಜಿದಿದೇನ್ ಮನಹಿರದಿದೇನ್ ಮತನು ಉಜಬೇಕಿಸ್ ುನ್ 

ಗಣರ ಜ್ಯದ ವಿದೇಶ ಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹ ರಗಳ ಸಚಿವ್ ಶ್ರೇ ಅಬ್ನದಲಜಿೇಜ್ ಕಮಿಲಕೇವ್ ರವ್ರನ ಆಯ  ಶ ಾಂಘೈ ದೇಶಗಳನನು 

ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದರನ. ಶ ಾಂಘೈ ಪ್ರಧ ನ ಕ್ ಯೆದಶ್ೆ ಶ್ರೇ ವ ಿಡಿಮಿರ್ ನಕರೆಕವ್ ಮತನು ಶ ಾಂಘೈ ರ ಟ್ಗಳ ಕ್ ಯೆಕ್ ರಿ 

ಸಮಿತಿಯ ನಿದೇೆಶಕ ಶ್ರೇ ಜ್ನಮ ಖಕೇನ್ ರ್ಗಯಸೆಕವ್ ಕಕಡ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭ ಗವ್ಹಿಸಿದದರನ. 

 

COVID-19 ಸ್ ಾಂಕ್ ರಮಿಕ ರೆಕೇಗದ ಬ್ಲಕೂಟಿಿನ ಹಿನುಲಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿೇಡಿಯ ಸಮ್ಮೇಳನವ್ನನು ಕರೆಯಲ ಯಿತನ ಮತನು 

COVID-19 ಬ್ಲಕೂಟಿಿನ ಸನತು ಕೇಾಂದಿರೇಕೃತವ ದ ಚರ್ಚೆಗಳನ ಮತನು ಅದರ ವ ಯಪ ರ, ಆರ್ಥೆಕ ಮತನು ಸ್ ಮ ಜಿಕ 

ಪ್ರಿಣ ಮಗಳನನು ಎದನರಿಸನವ್ ಪ್ರಯತುಗಳ ಸಮನವಯ. ಶ ಾಂಘೈ ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಮಾಂತಿರಗಳನ ಸೆೇಾಂಟ್ ಪೇಟಸಬೆಗ್ೆನಲ್ಲಿ 

ನಡೆದ ಶ ಾಂಘೈ ಕ್ೌನಿಿಲ್ಸ ಆಫ್ ಹೆಡ್ಸ  ಆಫ್ ಸೆಿೇಟ್ ಮಿೇಟಿಾಂಗ್ (ಶ ಾಂಘೈ ಸಭೆ), ಅಫ್ ಾನಿಸ್ ುನದ ಪ್ರಿಸಿಿತಿ ಮತನು 

ಎರಡನೇ ಮಹ ಯನದಧದ 75ನೇ ವ ಷಿೆಕಕೇತಿವ್ದ ಸಮರಣೆಯ ಬ್ರ್ಗೆ ಚಚಿೆಸಿದರನ. 

 

 ರಷ್ ಯದ ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಸಚಿವ್ರಿರ್ಗ ಈ ಅಸ್ ಧ ರಣ ಸಭೆ ಕರೆದಿದದಕ್ ೂರ್ಗ ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಸಚಿವ್ರನ ಧ್ನಯವ ದ ತಿಳಿಸಿದ ದರೆ. 

Covid-19 ಸ್ ಾಂಕ್ ರಮಿಕ ರೆಕೇಗದ ವಿರನದಧದ ಜ್ಾಂಟಿ ಹೆಕೇರ ಟಕೂ ಭ ರತದ ಬ್ಲವ ದ ಬ್ದಧತೆ ಮತನು ಮ ಹಿತಿ, ಪ್ರಿಣತಿ 

ಮತನು ಉತುಮ ಅಭ ಯಸಗಳನನು ಶ ಾಂಘೈ ಸದಸಯ ರ ಷ್ಟ್ರಗಳಿರ್ಗ ಹಾಂಚಿಕಕಳಳಲನ ಅವ್ರನ ಸಿದಧರ ರ್ಗದ ದರೆ ಎಾಂದನ ಅವ್ರನ 

ಪ್ುನರನಚಚರಿಸಿದರನ. ಶ ಾಂಘೈ ಜಕತೆರ್ಗನ ತನು ಸಾಂಬ್ಾಂಧ್ಗಳಿರ್ಗ ಭ ರತವ್ು ಹೆಚಿಚನ ಪ ರಮನಖಯತೆಯನನು ನಿೇಡನತುದ ಮತನು 

2017 ರಲ್ಲಿ ಶ ಾಂಘೈ ಪ್ರಣೆ ಸದಸಯನ ರ್ಗ ಸೆೇಪ್ೆಡೆಯ ದ ರ್ಗನಿಾಂದ ಜ ಗತಿಕ ರಾಂಗದಲ್ಲಿ ಶ ಾಂಘೈ ಪ ತರವ್ನನು ಹೆಚಿಚಸಲನ 

ಸಕ್ ರ ತಮಕವ ರ್ಗ ಕಕಡನರ್ಗ ನಿೇಡಿದ ಎಾಂದನ ಅವ್ರನ ಒತಿು ಹೆೇಳಿದರನ. ಭ ರತವ್ು ಪ್ರಸಪರ ಪ್ರಯೇಜ್ನಕ್ ರಿ 

ಅಭಿವ್ೃದಿಧಯನನು ಖ ತಿರಪ್ಡಿಸನತ್ ು ಶ ಾಂರ್ಗೈ ಸ್ ಮರ್ಥಯೆವ್ನನು ಬ್ಲಪ್ಡಿಸನವ್ ಕಡೆರ್ಗ ವ ಯಪ್ಕವ ದ ವ ಗ್ ದನವ್ನನು 

ಮನಾಂದನವ್ರಿಸನವ್ುದ ರ್ಗ ಭರವ್ಸೆ ನಿೇಡಿದರನ. 

 

ಇದರಲ್ಲಿ ನಿನು ಘಕೇಷಿಸಲ ದ US $ 266 ಬ್ಲಲ್ಲಯನ್ ಆರ್ಥೆಕ ಪ ಯಕೇಜ್ ಸೆೇರಿದಾಂತೆ ಸ್ ಾಂಕ್ ರಮಿಕ ರೆಕೇಗದ 

ಹಿನುಲಯಲ್ಲಿ ಭ ರತ ಕೈರ್ಗಕಾಂಡಿರನವ್ ಉಪ್ಕರಮಗಳನನು ಮತನು ವಿವಿಧ್ ನಿಣ ೆಯಕ ಕರಮಗಳನನು ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಸಚಿವ್ರನ 

ಎತಿು ತೆಕೇರಿಸಿದ. 

 



ಇಾಂದನ ನ ವ್ು ಎದನರಿಸನತಿುರನವ್ ಭದರತ್  ಸವ ಲನಗಳನ ಭೌತಿಕ ಅರ್ಥವ  ರ ಜ್ಕಿೇಯ ಗಡಿಗಳಿಾಂದ ಸಾಂಬ್ಾಂಧ್ ಹೆಕಾಂದಿಲಿ ಎಾಂದನ 

ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಸಚಿವ್ರನ ಒತಿುಹೆೇಳಿದ. ಶ ಾಂಘೈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಭದರತೆ ಮತನು ಸಿಿರತೆರ್ಗ ಭಯೇತ್ ಪದನ ವಿಪ್ರಿೇತ 

ಬೆದರಿಕಯ ರ್ಗ ಮನಾಂದನವ್ರೆದಿದ ಮತನು ಸ್ ಮಕಹಿಕ ಕಿರಯೆಯ ಅಗತಯವಿರನತುದ. 

 

ಶ ಾಂಘೈ ಸದಸಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಪರ ಲ ಭದ ಯಕ ವ ಯಪ ರ-ಆರ್ಥೆಕ ಸಹಕ್ ರಕ್ ೂರ್ಗ ಅನನಕಕಲಕರ ವ ತ್ ವ್ರಣವ್ನನು 

ಸೃಷಿಿಸಲನ ಭ ರತ ಬ್ದಧವ ರ್ಗದ ಎಾಂದನ ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಸಚಿವ್ರನ ಸಕಚಿಸಿದ ದರೆ. 

 

ಶ ಾಂಘೈ ಸದಸಯ ರ ಷ್ಟ್ರಗಳ ವಿದೇಶ ಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹ ರಗಳ ಸಚಿವ್ರನ ಸಭೆಯ ಕಕನಯಲ್ಲಿ ಸ್ ಾಂಕ್ ರಮಿಕ ಕರೆಕೇನವ್ೈರಸ್ 

(COVID-19) ಕನರಿತನ ಹೆೇಳಿಕಯನನು ಅಾಂರ್ಗೇಕರಿಸಿದರನ ಮತನು ಅಳವ್ಡಿಸಿದರನ. 

 

ನವ್ ದಹಲ್ಲ 

ಮ್ೇ 13, 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. 

 


