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26 ਮਾਰਚ, 2020 

 

COVID-19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਪੈ੍ਦਾ ਹੋਈਆਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਾਂ ਬਾਰੇ ਵਵਚਾਰ ਵਟਾਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ  ਕੌਮਾਾਂਤਰੀ 

ਪ੍ਰਤੀਵਕਵਰਆ ਉਲੀਕਣ ਲਈ 26 ਮਾਰਚ 2020 ਨ ੰ G20 ਨੇਤਾਵਾਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਚੁਅਲ ਵਸ਼ਖਰ ਸੰਮੇਲਨ  ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ 

ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵਵਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸਉਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਯੁਵਰਾਜ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। G 20ਨੇਤਾਵਾਾਂ ਦਾ 

ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਚੁਅਲ ਵਸ਼ਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਕੋਵਵਡ -19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵਵਤੱ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਾਂ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਅਤੇ 

G20 ਸ਼ੇਰਪ੍ਾ ਮੀਵਟੰਗ ਦਾ ਵਸੱਟਾ ਸੀ। 

 

ਇਸ ਮੀਵਟੰਗ ਵਵੱਚ G20 ਨੇਤਾਵਾਾਂ ਨੇ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰ ੇਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪ੍ਾਅ ਕਰਨ 

’ਤੇ ਸਵਹਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਇਸ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਖਲਾਫ ਜੰਗ ਵਵੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਪ੍ਲਾਈ, ਡਾਇਗਨੌਸਵਟਕ ਸਾਜ ੋ

ਸਮਾਨ, ਇਲਾਜ, ਦਵਾਈਆਾਂ ਅਤੇ ਟੀਵਕਆਾਂ ਸਮੇਤ WHO ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਨ ੰ ਮਜ਼ਬ ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। 

 

ਇਨ੍ਾਾਂ ਨੇਤਾਵਾਾਂ ਨੇ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਆਰਵਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਵਜਕ ਅਸਰਾਾਂ ਨ ੰ ਘੱਟ ੋਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਾਂਤਰੀ ਵਵਕਾਸ, ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਵਥਰਤਾ 

ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇਪ੍ਣ ਨ ੰ ਮਜ਼ਬ ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਨੀਤੀਗਤ ਸਾਧਨਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ। 

G -20 ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨੇ COVID-19 ਦੇ ਸਮਾਵਜਕ ਅਤੇ ਆਰਵਥਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਵਵਸਥਾ 

ਲਈ 5 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਣ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪ੍ਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਨੇਤਾਵਾਾਂ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ WHO ਦੀ 

ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੋਵਵਡ -19 ਸੋਵਲਡੈਵਰਟੀ ਵਰਸਪ੍ਾਾਂਸ ਫੰਡ ਵਵਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਾਉਣ ਉੱਪ੍ਰ ਵੀ ਸਵਹਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। 

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ G -20 ਦਾ ਇਹ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਤਰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਸਉਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਆਪ੍ਣੀ ਵਟੱਪ੍ਣੀ 

ਵਵੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਾਵਜਕ ਅਤੇ ਆਰਵਥਕ ਅਸਰਾਾਂ ਬਾਰ ੇਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਕੋਵਵਡ 

-19 ਦੇ 90% ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਾਂ 88% ਮੌਤਾਾਂ G -20 ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਵਵੱਚ ਵਾਪ੍ਰੀਆਾਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਾਂਵਕ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

ਜੀਡੀਪ੍ੀ 'ਚ 80% ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਚ 60% ਵਹੱਸਾ ਪ੍ਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ G -20 ਨ ੰ ਇਸ ਵਵਸ਼ਵਵਵਆਪ੍ੀ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ 

ਵਖਲਾਫ  ਲੜਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਦੱਾ ਵਦੱਤਾ। 

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਾਂ ਨ ੰ ਸਾਡ ੇਵਵਸ਼ਵਵਵਆਪ੍ੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਵਹਯੋਗ ਦੇ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਵਚ ਰੱਖਣ, ਡਾਕਟਰੀ ਖੋਜ 

ਅਤੇ ਵਵਕਾਸ ਦੇ ਲਾਭਾਾਂ ਨ ੰ ਖੁੱਲ੍ ਕੇ ਸਾਾਂਝੇ ਕਰਨ, ਅਨੁਕ ਲ, ਪ੍ਰਤੀਵਕਵਰਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸੁਵਹਰਦ ਵਸਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਾਂ ਵਵਕਸਤ ਕਰਨ, 

ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਾਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆਵਾਾਂ ਨ ੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵਦੱਤਾ ਤਾਾਂ ਜੋ ਆਪ੍ਸ ਵਵੱਚ ਜੁਵੜਆ 

ਹੋਇਆ ਕੌਮਾਾਂਤਰੀ ਵਪੰ੍ਡ ਬਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, WHO ਵਰਗੀਆਾਂ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਨ ੰ ਮਜ਼ਬ ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵ ੇਅਤੇ ਸੁਧਾਵਰਆ 

ਜਾਵ ੇਅਤੇ ਕੋਵਵਡ -19 ਤੋਂ ਪੈ੍ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਆਰਵਥਕ ਤੰਗੀਆਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਵਥਕ ਪੱ੍ਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ, ਨ ੰ ਘਟਾਉਣ 

ਲਈ ਵਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 



 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੇਤਾਵਾਾਂ ਨ ੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸਾਾਂਝੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਾਂਝੇ ਵਹੱਤਾਾਂ ਨ ੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱ੍ਖੀ ਮੰਚਾਾਂ ਵੱਲੋਂ  

ਵਧਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਭ ਮੰਡਲੀਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਵਕਹਾ। 

 

ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਵੱਚ G -20 ਨੇਤਾਵਾਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਬਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵਗਆ, ਵਜਸ ਵਵੱਚ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਵਜੱਠਣ ਲਈ 

ਸੰਯੋਵਜਤ ਕੌਮਾਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਵਕਵਰਆ ਦੇਣ, ਦੁਨੀਆਾਂ ਦੀ ਆਰਵਥਕਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ, ਵਪ੍ਾਰਕ ਅੜਚਣਾਾਂ ਨ ੰ ਘੱਟ ੋਘੱਟ 

ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਾਂਤਰੀ ਸਵਹਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

 

ਨਵੀਂ ਵਦੱਲੀ 

26 ਮਾਰਚ, 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. 

 
 


