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15ਵ ਾਂ ਜੀ20 ਆਗੂ ਆਾਂ ਦ ਸਿਖ਼ਰ–ਿੰਮਲ
ੇ ਨ
21 ਨਵੰਬਰ, 2020
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 21–22 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨੰ ਸ੍ਊਦੀ ਅਰਬ ਦੁ ਆਰਾ ਸ੍ੱਦੇ 15ਵੇਂ ਜੀ20 ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਸਸ੍ਖ਼ਰ
ਸ੍ੰਮੇਲਨ ਸਵੱਚ ਸ ੱਸ੍ਾ ਸਲਆ। ਕੋਸਵਡ–19 ਮ ਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵਰਚੁਅਲ ਫ਼ਾਰਮੈਟ ਸਵੱਚ ਆਯੋਸਜਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ੍ ਸਸ੍ਖ਼ਰ ਸ੍ੰਮੇਲਨ,
ਸਜਸ੍ ਸਵੱਚ 19 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਸ੍ਬੰਸਧਤ ਸ੍ਟੇਟ/ਸ੍ਰਕਾਰਾਾਂ, ਯਰੋਪ੍ੀਅਨ ਯਨੀਅਨ, ਸ੍ੱਦੇ ਗਏ ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਾਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ੍ੰਗਠਨਾਾਂ ਦੇ
ਮੁਖੀਆਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਸਲਆ।
2. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਊਦੀ ਅਰਬ ਰਾਜ ਤੇ ਉਸ੍ ਦੀ ਲੀਡਰਸਸ਼ਪ੍ ਨੰ ਇਸ੍ ਵਰਹੇ ਜੀ20 ਦੀ ਸ੍ਫ਼ਲ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਤੇ ਕੋਸਵਡ–19
ਮ ਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦਰਪ੍ੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਾਂ ਤੇ ਅਸ ੱਸਕਆਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜਦ ਸ੍ਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਦਜੀ ਵਾਰ ਵਰਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਜਾ
ਜੀ20 ਸਸ੍ਖ਼ਰ ਸ੍ੰਮੇਲਨ ਆਯੋਸਜਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਸਦੱਤੀ।
3. ਸ੍ਊਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਧੀਨ ਇ ਸਸ੍ਖ਼ਰ ਸ੍ੰਮੇਲਨ ‘21ਵੀਂ ਸ੍ਦੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸ੍ਭ ਦੇ ਲਈ ਸ੍ਾਕਾਰ ਕਰਨਾ’ ਸਵਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਸਦਰ ਤ ਸ੍ੀ,
ਸਜਸ੍ ਨੇ ਕੋਸਵਡ–19 ਦੀ ਚਲ ਰ ੀ ਮ ਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਅਸ ਮੀਅਤ ਅਖ਼ਸਤਆਰ ਕਰ ਲਈ ੈ। ਇ ਸਸ੍ਖ਼ਰ ਸ੍ੰਮੇਲਨ ਦੋ ਸਦਨ
ਚਲਣਾ ੈ ਤੇ ਇਸ੍ ਦੇ ਦੋ ਸ੍ੈਸ਼ਨਾਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ – ਮ ਾਮਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬ ਪ੍ਾਉਣ, ਮੁ ਆਰਸਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਲਆਉਣ ਤੇ ਨੌ ਕਰੀਆਾਂ
ਬ ਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ੍ਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਸਚਰ–ਸ੍ਿਾਈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬਤ ਭਸਵੱਖ ਉੱਤੇ ਕੇਂਸਦਰ ਤ ੈ। ਇਸ੍ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ੀ ਦੋ ਸਦਨਾਾਂ
ਵਾਸ੍ਤੇ ੋਰ ਸ੍ਮਾਰੋ ਵੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨ, ਜੋ ਮ ਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸ੍ਬੰਸਧਤ ਸਤਆਰੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੰ ਸ੍ੁਰੱਸਖਅਤ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ
ਨ।
4. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਸਵਡ–19 ਮ ਾਮਾਰੀ ਨੰ ਦਜੇ ਸਵਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁ ੱਖਤਾ ਦੇ ਇਸਤ ਾਸ੍ ਸਵੱਚ ਇੱਕ ਅਸ ਮ ਡੰਘਾ ਮੋ
ਅਤੇ ਸਵਸ਼ਵ ਦੀ ਸ੍ਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਰਾਰ ਸਦੱਤਾ। ਉਨਹ ਾਾਂ ਜੀ20 ਦੁ ਆਰਾ ਕੋਈ ਅਸਜ ੀ ਫ਼ੈਸ੍ਲਾਕੁ ਨ
ੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸ੍ੱਦਾ
ਸਦੱਤਾ ਸਕ ਜੋ ਆਰਸਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੰ ਮੁ ਲੀ ਉੱਤੇ ਸਲਆਉਣ, ਨੌ ਕਰੀਆਾਂ ਤੇ ਵਪ੍ਾਰ ਤੱਕ ੀ ਸ੍ੀਮਤ ਨਾ ੋਵੇ, ਬਲਸਕ ਇਸ੍ ਧਰਤੀ
ਨੰ ਸ੍ੁਰੱਸਖਅਤ ਰੱਖਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੇਂਸਦਰ ਤ ੋਵੇ ਸਕਉਂਸਕ ਅਸ੍ੀਂ ਸ੍ਾਰੇ ਮਨੁ ੱਖਤਾ ਦੇ ਭਸਵੱਖ ਦੇ ਟਰ ੱਸ੍ਟੀਜ਼ ਾਾਂ।
5. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਵਸ਼ਵ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਾਂ ਸਵਸ਼ਵ ਸ੍ਚਕ–ਅੰਕ ਸਲਆਉਣ ਦਾ ਸ੍ੱਦਾ ਸਦੱਤਾ, ਸਜਸ੍ ਸਵੱਚ
ਇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ੋਣ – ਇੱਕ ਸਵਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਸਤਭਾ ਪ੍ਲ ਦੀ ਸਸ੍ਰਜਣਾ; ਸ੍ਮਾਜ ਦੇ ਸ੍ਾਰੇ ਵਰਗਾਾਂ ਤੱਕ ਟੈਕਨੋ ਲੋਜੀ ਦੀ ਪ੍ ੁੰਚ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣਾ; ਸ਼ਾਸ੍ਨ ਦੀਆਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਾਂ ਸਵੱਚ ਪ੍ਾਰਦਰਸ਼ਤਾ; ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਮਾਾਂ ਨਾਲ ਸ੍ਬੰਸਧਤ ਮਾਮਲੇ ਟਰ ੱਸ੍ਟੀਸਸ਼ਪ੍ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ
ੱਲ ਕਰਨਾ। ਇਸ੍ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜੀ20 ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਵਸ਼ਵ ਦੀ ਨੀਂ ਰੱਖ ਸ੍ਕਦਾ ੈ।

6. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਨੁ ਕਤੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸਦੰਸਦਆਾਂ ਸਕ ਾ ਸਕ ਸਪ੍ਛਲੇ ਕੁ ਝ ਦ ਾਸਕਆਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ੰਜੀ ਅਤੇ ਸਵੱਤ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਸਦੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਸਰ ਾ ੈ, ਪ੍ਰ ੁਣ ਇੱਕ ਸਵਸ਼ਾਲ ਮਨੁ ੱਖੀ ਪ੍ਰਸਤਭਾ ਪ੍ਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬ ੁ– ੁਨਰ ਤੇ ਮੁ – ੁਨਰ ਾਸ੍ਲ ਕਰਨ
ਉੱਤੇ ਸਧਆਨ ਕੇਂਸਦਰ ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਸਗਆ ੈ। ਇਸ੍ ਨਾਲ ਨਾ ਸਸ੍ਰਫ਼ ਨਾਗਸਰਕਾਾਂ ਦੇ ਸ੍ਵੈਮਾਣ ਸਵੱਚ ਵਾਧਾ ੋਵੇਗਾ, ਬਲਸਕ
ਸ੍ਾਡੇ ਨਾਗਸਰਕ ਵੀ ਸ੍ੰਕਟਾਾਂ ਦਾ ਸ੍ਾ ਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬਤ ੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨਹ ਾਾਂ ਇ ਵੀ ਸਕ ਾ ਸਕ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋ ਲੋਜੀ ਦੇ
ਮੁੱਲਾਾਂਕਣ ਦਾ ਅਸ੍ਰ ਜੀਵਨ ਸਜਊਣਾ ਅਸ੍ਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨੰ ਸਮਆਰੀ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਅਧਾਸਰਤ ੋਣਾ ਚਾ ੀਦਾ ੈ।
7. ਉਨਹ ਾਾਂ ਸ਼ਾਸ੍ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਾਂ ਨੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ੍ੱਦਾ ਸਦੱਤਾ, ਸਜਸ੍ ਨਾਲ ਸ੍ਾਡੇ ਨਾਗਸਰਕ ਸ੍ਾਾਂਝੀਆਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਾਂ
ਨਾਲ ਸਨਪ੍ਟਣ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਆਤਮ–ਸਵਸ਼ਵਾਸ੍ ਸਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸਰਤ ੋਣਗੇ। ਉਨਹ ਾਾਂ ਇ ਵੀ ਸਕ ਾ ਸਕ ਜਲਵਾਯ ਤੇ
ਕੁ ਦਰਤ ਨਾਲ ਸ੍ਬੰਸਧਤ ਮਾਮਲੇ ਮਾਲਕਾਾਂ ਵਜੋਂ ਨ ੀਂ, ਬਲਸਕ ਟਰ ੱਸ੍ਟੀਜ਼ ਵਜੋਂ ਸਨਬੇ ਨ ਨਾਲ ਅਸ੍ੀਂ ਇੱਕ ਸ੍ਮ ਕ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸ੍ਤ
ਜੀਵਨ–ਸ਼ੈਲੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸ੍ਤੇ ਪ੍ਰੇਸਰਤ ੋਵਾਾਂਗੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਅਸਜ ਾ ਸਸ੍ਧਾਾਂਤ ੈ, ਸਜਸ੍ ਦਾ ਮਾਪ੍ਦੰਡ ‘ਪ੍ਰਤੀ ਸਵਅਕਤੀ ਕਾਰਬਨ–
ਸਨਕਾਸ੍ੀ’ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ੋ ਸ੍ਕਦਾ ੈ।
8. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਸਵਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਵਸ਼ਵ ਸਵੱਚ ‘ਸਕਤੇ ਰਸ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ’ ਨੰ ਇੱਕ ਨਵਾਾਂ ਆਮ ਜੀਵਨ ਦੱਸ੍ਸਦਆਾਂ
ਅਗਲੇ ਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਜੀ20 ਵਰਚੁਅਲ ਸ੍ਕੱਤਰੇਤ ਦਸ੍ਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸ੍ੁਝਾਅ ਵੀ ਸਦੱਤਾ।
9. ਜੀ20 ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦਾ 15ਵਾਾਂ ਸਸ੍ਖ਼ਰ ਸ੍ੰਮੇਲਨ 22 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰ ੇਗਾ ਤੇ ਅੰਤ ਸਵੱਚ ਆਗਆਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ
ਅਪ੍ਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਰ ਸ੍ਊਦੀ ਅਰਬ ਇਸ੍ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਇਟਲੀ ਨੰ ਸ੍ੌਂਪ੍ ਦੇਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਸਦੱਲੀ
21 ਨਵੰਬਰ, 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.

