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ਭਾਰਤ ਹੋਇਆ ਯਗੋਯਾਕਾਰਤਾ (ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ) ਵ ਿੱਚ ਤ਼ੀਜ਼ੀ  G -20 ਸੇਰਪਾ ਬੈਠਕ ਵ ਿੱਚ ਸਾਮਲ  

30 ਸਤਬੰਰ, 2022 

ਭਾਰਤ ਦੇ G -20 ਸੇਰਪਾ ਸਰ਼ੀ ਅਵਮਤਾਭ ਕਾਾਂਤ ਨੇ 26-29 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨ  ੰਯੋਗਯਾਕਾਰਤਾ (ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ) 

ਵ ਿੱਚ ਹੋਈ G -20 ਪਰਧਾਨਗ਼ੀ ਦ਼ੀ ਤ਼ੀਜ਼ੀ G -20 ਸੇਰਪਾ ਬੈਠਕ ਵ ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ  ਾਲੇ ਅਵਧਕਾਰਤ  ਭਾਰਤ਼ੀ 

 ਫ਼ਦ ਦ਼ੀ ਅਗ ਾਈ ਕ਼ੀਤ਼ੀ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦ਼ੀ ਪਰਧਾਨਗ਼ੀ ਹੇਠ ਸੇਰਪਾ ਦ਼ੀ ਪਵਹਲ਼ੀ ਬੈਠਕ ਦਸੰਬਰ, 2021 

ਵ ਿੱਚ ਅਤ ੇਦ ਜ਼ੀ ਜੁਲਾਈ, 2022 ਵ ਿੱਚ ਹੋਈ ਸ਼ੀ।  

 

ਵ ਚਾਰ- ਟਾਾਂਦਰ ੇਦੌਰਾਨ ਸਰ਼ੀ ਅਵਮਤਾਭ ਕਾਾਂਤ ਨੇ ਨ ੰਬਰ, 2022 ਵ ਿੱਚ ਹੋਣ  ਾਲੇ G20 ਵਸਖ਼ਰ  ਸੰਮੇਲਨ 

ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਨਤ਼ੀਵਜਆਾਂ ਨ ੰ ਅੰਵਤਮ ਰ ਪ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਡਨੇੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰਾਸਟਰਪਤ਼ੀ ਦੇ ਯਤਨਾਾਂ ਪਰਤ਼ੀ ਭਾਰਤ ਦ਼ੀ 

 ਚਨਬਿੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਮਾਇਤ ਦ਼ੀ ਗਿੱਲ ਦੁਹਰਾਈ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰ਼ੀ ਸਵਹਯੋਗ ਅਤੇ ਯਤਨਾਾਂ 

'ਤੇ ਵ ਸ ਵ ਆਪ਼ੀ ਫੋਕਸ  ਧਾਉਣ ਅਤ ੇਮਜ਼ਬ ਤ ਕਰਨ ਲਈ G20 ਦੇ ਮੁਿੱਖ ਤਰਜ਼ੀਹ਼ੀ ਖੇਤਰਾਾਂ ਵਜ ੇਂ ਵਕ 

ਵਟਕਾਊ ਵ ਕਾਸ, SDGs ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਪਰਗਤ਼ੀ,  ਾਤਾ ਰਣ ਲਈ ਜ਼ੀ ਨ ਸੈਲ਼ੀ (LiFE), ਤਕਨ਼ੀਕ-

ਸਮਰਵਥਤ ਵ ਕਾਸ ਅਤੇ ਵਡਜ਼ੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਵਨਆਦ਼ੀ ਢਾਾਂਚਾ, ਬਹੁਪਿੱਖ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤ ੇਮਵਹਲਾ ਸਸਕਤ਼ੀਕਰਨ 

ਸਮੇਤ ਜਲ ਾਯ  ਪਵਰ ਰਤਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵਦਿੱਤਾ।  

 

G -20 ਸੇਰਪਾ ਬੈਠਕ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਰ਼ੀ ਅਵਮਤਾਭ ਕਾਾਂਤ ਨੇ ਬਰਾਜ਼਼ੀਲ, ਫਰਾਾਂਸ, ਜਰਮਨ਼ੀ, ਜਾਪਾਨ, ਰ ਸ, ਸਾਊਦ਼ੀ 

ਅਰਬ, ਦਿੱਖਣ਼ੀ ਕੋਰ਼ੀਆ, ਸਪੇਨ, ਯ ਕੇ ਅਤੇ ਅਮਰ਼ੀਕਾ ਦ ੇਆਪਣੇ ਆਉਣ  ਾਲੇ ਸੇਰਪਾ ਹਮਰੁਤਬਾ ਾਾਂ ਨਾਲ 

ਦੁ ਿੱਲ਼ੀ ਗਿੱਲਬਾਤ  ਼ੀ ਕ਼ੀਤ਼ੀ। 

 

G -20 ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵ ਿੱਚ ਮੌਜ ਦਾ ਭ -ਰਾਜਨ਼ੀਵਤਕ ਸਵਥਤ਼ੀ 'ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸਰ਼ੀ ਅਵਮਤਾਭ ਕਾਾਂਤ ਨੇ 

ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰ਼ੀ ਮੋਦ਼ੀ ਦ ੇ16 ਸਤੰਬਰ ਨ  ੰਵਦਿੱਤ ੇਤਾਜ਼ਾ ਵਬਆਨ ਨ ੰ ਉਜਾਗਰ ਕ਼ੀਤਾ ਵਕ "ਅਿੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਜੰਗ ਦਾ 

ਨਹੀਂ ਹੈ... ਕ ਟਨ਼ੀਤ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰ ਾਦ ਦੁਨ਼ੀਆ ਨ  ੰਛ ਹਣ  ਾਲ਼ੀਆਾਂ ਚ਼ੀਜ਼ਾਾਂ ਹਨ"। 

 



ਭਾਰਤ ਦ਼ੀ ਉਸਾਰ  ਸਦਕਾ G -20 ਵ ਚਾਰ- ਟਾਾਂਦਰ ੇਵ ਿੱਚ  ਧੇਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਆਸਾ ਾਦ ਪਰਫੁਿੱਲਤ 

ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੌਜ ਦਾ ਆਲਮ਼ੀ ਚੁਣੌਤ਼ੀਆਾਂ ਨ ੰ ਪਰਭਾ ਸਾਲ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮ ਵਹਕ ਸੰਕਲਪ ਹੋਰ 

ਮਜ਼ਬ ਤ ਹੋਇਆ। 

 

ਨ ੀਂ ਵਦਿੱਲ਼ੀ 

30 ਸਤੰਬਰ, 2022 

 

 

 

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. 

 


