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G -20 ਹਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਦੀ ਹਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ G -20 ਦੇ ਮੌਜ ਦਾ ਪਰਧਾਨ ਅਰਬ ਰਾਜ ਿੱਲੋਂ  3 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨ ੰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। 
ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਹਹਮ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਫੈਸਲ ਹਬਨ ਫਰਹਾਨ ਅਲ-ਸਾਊਦ ਨੇ 

ਕੀਤੀ। ਹਿਦਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐਸ. ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰਤੀਹਨਧਤਾ ਕੀਤੀ। 

 

ਇਹ ਿਰਚੁਅਲ ਬੈਠਕ COVID -19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹਪਛੋਕੜ ’ਚ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ  COVID -19 ਸੰਕਟ ਦੇ 

ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਕੌਮਾਾਂਤਰੀ ਸਹਹਯੋਗ ਨ ੰ ਮਜ਼ਬ ਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਰਹੀ। ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ COVID -19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦ ੇ

ਪਰਤੀਕਰਮ ਿਜੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਅੰਤਰ-ਸਰਹੱਦੀ ਪਰਬੰਧਨ ਉਪਾਿਾਾਂ ਤੋਂ ਹਲਤੱੇ ਗਏ ਤਜ਼ੁਰਹਬਆਾਂ ਅਤੇ ਸਬਕਾਾਂ ਦਾ ਿਟਾਾਂਦਰਾ ਿੀ ਕੀਤਾ। 

 

ਹਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਟੱਪਣੀ ਹਿੱਚ COVID -19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹਜੱਠਣ ਲਈ G -20 ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨ ੰ ਇੱਕਠੇ ਹਲਆਉਣ ਹਿੱਚ 

ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਹਕਹਰਆਸ਼ੀਲ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। 
 

ਹਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਾਂ ਬਾਰ ੇਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ G -20 ਹਿਦੇਸ਼ 

ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਨ ੰ ਿੰਦ ੇਭਾਰਤ ਹਮਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਿਦੇਸ਼ਾਾਂ ਹਿੱਚ ਹਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਹਰਕਾਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਹਰਕਾਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਹਿਆ ਲਈ 

‘ਟਰ ੈਿਲ ਬੱਬਲ’ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਿੱਲੋਂ  ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ  ਕਰਿਾਇਆ। 

 

ਹਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆਾਂ ਭਰ ਦੀਆਾਂ ਸਰਕਾਰਾਾਂ ਨ ੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹਕ ਹਿਦੇਸ਼ੀ ਹਿਹਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੇ 

ਹਹੱਤਾਾਂ ਦੀ ਰਾਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ ਅਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਮੁੰਦਰੀ ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸੁਿਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ। 

 

ਹਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਤੰਨ ਤੱਤਾਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸਿੈ-ਇੱਛੁਕ ‘G  -20 ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਆਿਾਜਾਈ ਬਾਰ ੇਹਸਧਾਾਂਤ’ ਹਿਕਹਸਤ ਕਰਨ ਦੀ 

ਤਜਿੀਜ਼ ਹਦੱਤੀ: A) ਟੈਸਟ ਪਰਹਕਹਰਆਿਾਾਂ ਦਾ ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਹਜਆਾਂ ਦੀ ਸਰਿ ਹਿਆਪਕ ਪਰਿਾਨਗੀ; B) 

‘ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਪਰਹਕਹਰਆਿਾਾਂ’ ਦਾ ਮਾਨਕੀਕਰਨ; C) ‘ਆਿਾਜਾਈ ਅਤੇ ਟਰਾਾਂਹਜ਼ਟ’ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਮਾਨਕੀਕਰਨ 

 

ਨਿੀਂ ਹਦੱਲੀ 
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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. 

 


