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ਜੀ20 ਦਸ਼ੇ ਾਂ ਦ ੇਆਗਆੂਾਂ ਦ  15ਵ ਾਂ ਸਿਖ਼ਰ ਿਮੰਲੇਨ (ਨਵੰਬਰ 21–22, 2020) 

19 ਨਵੰਬਰ, 2020 

 

1. ਮਹ ਮਸਹਮ ਿਮਰ ਟ ਿਲਮ ਨ ਸਬਨ ਅਬਦੁਲਅਜ਼ੀਜ਼ ਅਲ ਿਊਦ, ਦੋ ਪਸਵਿੱਤਰ ਮਿਸਜਦ ਾਂ ਦੇ ਕਿਟੋਡੀਅਨ, ਿ ਊਦੀ ਅਰਬ ਰ ਜ ਦ ੇਿਿੱਦੇ ਉੱਤੇ 

ਪਰਧ ਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ20 ਦੇਸ਼ ਾਂ ਦੇ 15ਵੇਂ ਸਿਖ਼ਰ ਿੰਮੇਲਨ ਸਵਿੱਚ ਸਹਿੱਿ  ਲੈਣਗੇ, 21–22 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨੰੂ ਸਜਿ ਦੀ ਪਰਧ ਨਗੀ 

ਿ ਊਦੀ ਅਰਬ ਰ ਜ ਦੁਆਰ  ਕੀਤੀ ਜ ਵੇਗੀ ਤੇ ਇਿ ਦ  ਸਵਸ਼  ‘ਿਭ ਲਈ 21ਵੀਂ ਿਦੀ ਦੇ ਅਵਿਰ ਾਂ ਦ  ਲ ਭ ਲੈਣ ’ ਹੋਵੇਗ । ਇਹ ਬੈਠਕ 

ਇਿੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਫ਼ ਰਮੈਟ ਸਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। 

2. ਜੀ20 ਦੇਸ਼ ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਾਂ ਦੀ ਿ ਲ 2020 ’ਚ ਹੋਣ ਵ ਲੀ ਇਹ ਦੂਜੀ ਸਿਖ਼ਰ–ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰਧ ਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਿ ਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਿਮਰ ਟ 

ਬਣਨ ਵ ਲੇ ਸ਼ਸਹਜ਼ ਦ ੇਦਰਸਮਆਨ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਗਿੱਲਬ ਤ ਤੋਂ ਬ ਅਦ ਸਪਛਲ  ਜੀ20 ਦੇਸ਼ ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਾਂ ਦ  ਅਿ ਧ ਰਣ ਸਿਖ਼ਰ–ਿੰਮੇਲਨ 

ਮ ਰਚ 2020 ਸਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਿੀ, ਸਜਿੱਥੇ ਆਗੂਆਾਂ ਨੇ ਕੋਸਵਡ–19 ਮਹ ਮ ਰੀ ਦ  ਫੈਲਣ  ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਤ ਲਮੇਲ ਨ ਲ ਸਵਸ਼ਵ–ਪਿੱਧਰੀ ਹੰੁਗ ਰ  

ਦੇਣ ਸਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਜੀ20 ਦੇਸ਼ ਾਂ ਦਰਸਮਆਨ ਿਮੇਂ–ਸਿਰ ਿਮਝ ਸਵਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਿੀ। 

3. ਹੋਣ ਵ ਲੇ ਇਿ ਜੀ20 ਸਿਖ਼ਰ–ਿੰਮੇਲਨ ਦ  ਫ਼ੋਕਿ ਕੋਸਵਡ–19 ਤੋਂ ਇਿੱਕ ਿਮ ਵੇਸ਼ੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਸਚਰ–ਿਥ ਈ ਸਿਹਤਯ ਬੀ ਹੋਵੇਗ । ਜੀ30 

ਸਿਖ਼ਰ–ਿੰਮੇਲਨ ਦੌਰ ਨ, ਆਗੂ ਮਹ ਮ ਰੀ ਨ ਲ ਸਨਪਟਣ ਦੀਆਾਂ ਸਤਆਰੀਆਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਾਂ ਬਹ ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਸਕਆਾਂ ਤੇ ਿ ਧਨ ਾਂ ਬ ਰ ੇ

ਸਵਚ ਰ–ਵਟ ਾਂਦਰ  ਕਰਨਗੇ। ਇਿ ਦੇ ਨ ਲ ਹੀ ਆਗ ੂਇਿੱਕ ਿਮ ਵੇਸ਼ੀ, ਸਚਰ–ਿਥ ਈ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਸਵਿੱਖ ਦੀ ਉਿਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦੂਰ–ਸਦਰਸ਼ਟੀ 

ਵੀ ਿ ਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। 

4. ਿ ਊਦੀ ਅਰਬ ਨ ਲ ਭ ਰਤ ਜੀ20 ਤਰ ੋਇਕ  ਸਵਿੱਚ ਦ ਖ਼ਲ ਹੋਵੇਗ , ਜਦੋਂ ਇਟਲੀ 1 ਦਿੰਬਰ, 2020 ਨੰੂ ਜੀ–20 ਦੇਸ਼ ਾਂ ਦੀ ਪਰਧ ਨਗੀ 

ਿੰਭ ਲੇਗ । 

ਨਵੀਂ ਸਦਿੱਲੀ 

19 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. 


