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13 ਮਈ, 2020 

 

SCO ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਦੀ ਿੀਡੀਓ ਕ ਨਫਰੰਸ ਮੌਜੂਦ  ਪ੍ਰਧ ਨ ਰੂਸ ਨੇ 13 ਮਈ, 2020 ਨੰੂ ਬੁਲ ਈ। ਰੂਸੀ ਸੰਘ ਦ ੇ

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਸਰਗੇਈ ਲ ਿਰੋਿ ਨੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧ ਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡ . ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਭ ਰਤ ਦੀ 

ਪ੍ਰਤੀਵਨਧਤ  ਕੀਤੀ। ਕਜ ਵਕਸਤ ਨੀ ਗਣਰ ਜ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਮੁਖਤ ਰ ਵਿਵਲਬਰਦੀ, ਚੀਨੀ ਸਿੇਿ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਲੋਕ 

ਗਣਰ ਜ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਿੈਂਗ ਯੀ, ਵਕਰਵਗਜ ਗਣਰ ਜ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਵਚੰਵਗਜ ਆਈਡਰਬੀਕੋਿ, ਪ੍ ਵਕਸਤ ਨੀ 

ਇਸਲ ਵਮਕ ਗਣਰ ਜ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਸ਼ ਹ ਮਵਹਮੂਦ ਕੁਰੇਸ਼ੀ, ਤਜ ਵਕਸਤ ਨੀ ਗਣਰ ਜ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਵਸਰੋਵਜਵਦਨ 

ਮੁਹਵਰਵਦਨ ਅਤੇ ਉਜਬੇਵਕਸਤ ਨ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਬਦੁਲ ਜੀਜ ਕਵਮਲੋਿ ਨੇ ਸੰਬੰਧਤ SCO ਦੇਸ਼ ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਵਨਧਤ  

ਕੀਤੀ। SCO ਦੇ ਸੈਕਿਰੀ ਜਨਰਲ ਸ਼ਰੀ ਿਲ ਦੀਮੀਰ ਨੋਰੋਿ ਅਤੇ SCO RATS ਦੀ ਕ ਰਜਕ ਰੀ ਕਮੇਿੀ ਦੇ ਡ ਇਰੈਕਿਰ ਸਰੀ  

ਜੁਮ ਖੋਣ ਵਗਓਸੋਿ ਿੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਿੱਚ ਸ਼ ਮਲ ਹੋਏ। 
 

ਇਹ ਿੀਵਡਓ ਕ ਨਫਰੰਸ COVID-19 ਮਹ ਾਂਮ ਰੀ ਦੇ ਸੰਕਿ ਦੇ ਵਪ੍ਛੋਕੜ 'ਚ ਕਰ ਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਥੇ ਹੋਈ ਗਿੱਲਬ ਤ 

COVID-19 ਸੰਕਿ ਦੇ ਿਪ੍ ਰਕ, ਆਰਵਥਕ ਅਤੇ ਸਮ ਵਜਕ ਵਸਿੱਵਿਆਾਂ ਨ ਲ ਨਵਜਿੱਠਣ ਦੇ ਯਤਨ ਾਂ ਵਿਿੱਚ ਤ ਲਮੇਲ ਬਣ ਉਣ ਉੱਤ ੇ

ਕੇਂਦਰਤ ਰਹੀ। SCO ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਸੇਂਿ ਪ੍ੀਿਰਸਬਰਗ ਵਿਿੱਚ SCO ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਹੈਡਜ ਆਫ਼ ਸਿੇਿ ਮੀਵਿੰਗ (SCO) 

ਦੀਆਾਂ ਵਤਆਰੀਆਾਂ, ਅਫਗ ਵਨਸਤ ਨ ਦੇ ਹ ਲ ਤ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਦੀ 75ਿੀਂ ਿਰਹੇਗੰਢ ਦੇ ਯ ਦਗ ਰੀ ਸਮ ਰੋਹ ਬ ਰੇ ਿੀ 

ਵਿਚ ਰ ਿਿ ਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ। 
 

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਵਿਿੱਪ੍ਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਖ ਸ ਬੈਠਕ ਲਈ ਰੂਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦ  ਧੰਨਿ ਦ ਕੀਤ ।  ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 

COVID  -19 ਮਹ ਾਂਮ ਰੀ ਵਖਲ ਫ ਸ ਾਂਝੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਅਤੇ SCO ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਾਂ ਨ ਲ ਜ ਣਕ ਰੀ, ਮਹ ਰਤ ਅਤੇ ਸਰਬੋਤਮ ਪ੍ਰਥ ਿ ਾਂ 

ਸ ਾਂਝੀਆਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਵਤਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗਿੱਲ ਮੁੜ ਦੁਹਰ ਈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਵਕਹ  ਵਕ ਭ ਰਤ SCO ਨ ਲ ਆਪ੍ਣੇ 

ਸੰਬੰਧ ਾਂ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੱਤਿ ਵਦੰਦ  ਹ ੈਅਤੇ ਇਸਨੇ 2017 ਵਿਿੱਚ SCO ਦ  ਪੂ੍ਰਨ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬ ਅਦ ਕੌਮ ਾਂਤਰੀ ਪ੍ਿੱਧਰ 'ਤੇ SCO 

ਦੀ ਭੂਵਮਕ  ਨੰੂ ਹੋਰ ਿਧ ਉਣ ਵਿਿੱਚ ਸਕ ਰ ਤਮਕ ਯੋਗਦ ਨ ਵਦਿੱਤ  ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸ  ਿੀ ਵਦਿੱਤ  ਵਕ ਭ ਰਤ ਆਪ੍ਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਲ ਹੇਿੰਦ ਵਿਕ ਸ ਲਈ SCO ਦੀਆਾਂ ਸੰਭ ਿਨ ਾਂਿ ਾਂ ਨੰੂ ਮਜਬੂਤ ਬਣ ਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪ੍ਕ ਜੁੜ ਅ ਜ ਰੀ ਰਿੱਖੇਗ ।  
 

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹ ਾਂਮ ਰੀ ਤੋਂ ਬ ਅਦ ਭ ਰਤ ਦੁਆਰ  ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਪ੍ਵਹਲ ਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲ ਕੁਨ ਕਦਮ ਾਂ ‘ਤੇ ਚ ਨਣ  

ਪ੍ ਇਆ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਵਿਿੱਚ ਕਿੱਲਹ  ਐਲ ਵਨਆ ਵਗਆ 266 ਅਰਬ  ਡ ਲਰ ਦ  ਆਰਵਥਕ ਪੈ੍ਕੇਜ ਿੀ ਸ਼ ਮਲ ਹੈ। 

 

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗਿੱਲ 'ਤੇ ਿੀ ਜੋਰ ਵਦਿੱਤ  ਵਕ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਦੇ ਮ ਮਲੇ 'ਚ ਅਿੱਜ ਸ ਡ ੇਅਿੱਗ ੇਦਰਪੇ੍ਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਾਂ ਭੌਵਤਕ ਜ ਾਂ ਵਸਆਸੀ 

ਸਰਹਿੱਦ ਾਂ ਨ ਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀਆਾਂ ਹਨ। ਅਿੱਤਿ ਦ ਅਜੇ ਿੀ SCO ਵਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਅਤੇ ਸਵਥਰਤ  ਲਈ ਿਿੱਡ  ਖ਼ਤਰ  ਬਵਣਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਵਹਕ ਕ ਰਿ ਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।  



 

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਇਸ਼ ਰ  ਿੀ ਕੀਤ  ਵਕ ਭ ਰਤ SCO ਮੈਂਬਰ ਾਂ ਦਰਵਮਆਨ ਆਪ੍ਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲ ਹਿੇੰਦ ਿਪ੍ ਰਕ-ਆਰਵਥਕ 

ਸਵਹਯੋਗ ਲਈ ਚੰਗੇ ਮ ਹੌਲ ਦੀ ਵਸਰਜਣ  ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਿਚਨਬਿੱਧ ਹੈ। 
 

SCO ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਿੱਚ ਕੋਰੋਨ ਿ ਯਰਸ ਮਹ ਾਂਮ ਰੀ (COVID -19) ਸੰਬੰਧਤ ਇਿੱਕ 

ਵਬਆਨ ਨੰੂ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਅਪ੍ਣ ਇਆ। 

 

ਨਿੀਂ ਵਦਲੀ 

13 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. 

 


