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જી-20 દશેના નતેાઓન ું 15મ  શશખર સુંમલેન 

નવમે્બર 21, 2020 

 

પ્રધાનમુંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ સાઉદી અરેશબયા દ્વારા 21-22 નવેમ્બર 2020ના રોજ યોજવામાું આવેલી 15મા જી-20 શશખર 

સુંમેલનમાું ભાગ લીધો હતો. આ શશખર સુંમેલનમાું 19 સભ્ય દેશોના સુંબુંશધત રાજકીય/સરકારી વડાઓ, ય રોપીયન સુંઘ, અન્દ્ય 

આમુંશત્રત દેશો અન ેઆુંતરરાષ્ટ્રીય સુંગઠનોએ ભાગ લીધો છે. કોશવડ-19 મહામારીન ેધ્યાનમાું રાખીન ેઆ શશખર સુંમેલન વર્ચય ુઅલ 

માધ્યમથી યોજવામાું આવય ું હત ું. 

 

પ્રધાનમુંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આ વર્ષ ેજી-20ના સફળ નેતૃત્ત્વ અન ેતેની અધ્યક્ષતાની જવાબદારી સુંભાળવા બદલ તેમજ કોશવડ-19 

મહામારીના કારણ ે ઉભા થયેલા અનેક અવરોધો અન ે પડકારો વર્ચચ ે પણ 2020માું વર્ચય ુઅલ માધ્યમથી બીજા જી-20 

શશખર સુંમેલનન ું આયોજન કરવા બદલ સાઉદી અરબન ેઅશભનુંદન પાઠવયા હતા. 

 

સાઉદીની અધ્યક્ષતા હેઠળ યોજવામાું આવેલ આ શશખર સુંમેલનમાું “સૌના માટ ે21મી સદીની તકો સાથુક કરવી” થીમ કેન્દ્ર સ્થાન ે

રાખવામાું આવી હતી જેન ેપ્રવતુમાન કોશવડ-19 મહામારીના અન સુંધાનમાું શવશેર્ષ મહત્વપૂણ ુમાનવામાું આવ ે છે. બે સત્રોના 

આયોજન દ્વારા આ શશખર સુંમલેનના એજન્દ્ડાનો પ્રસાર કરવામાું આવયો હતો. મહામારીની શસ્થશતમાું બહાર આવવ ું, આર્થથક 

રરકવરી અન ેનોકરીઓન ું પ નસજુુન તેમજ સશહયારા, ટકાઉક્ષમ અન ે શસ્થશતસ્થાપક ભશવષ્યન ું શનમાણુ આ એજન્દ્ડાના કેન્દ્ર સ્થાન ે

છે. આ ઉપરાુંત, આ બ ેરદવસ દરશમયાન મહામારી સામ ેતૈયારીઓ અન ેસમગ્ર પૃથ્વીન ેતેની સામ ેરક્ષણ પૂરું પાડવા બાબત ેઅન્દ્ય 

કાયુક્રમોન ું પણ આયોજન કરવામાું આવય ું છે. 

 

પ્રધાનમુંત્રીએ કોશવડ-19 મહામારીન ેમાનવજાતના ઇશતહાસમાું એક મહત્વપૂણ ુપરરવતુનકારી અન ેબીજા શવશ્વય દ્ધ પછી દ શનયા 

સમક્ષ આવેલો સૌથી મોટો પડકાર ગણાવી હતી. તેમણ ેજી-20 દ્વારા માત્ર આર્થથક રરકવરી, નોકરીઓ અન ેવયાપારના પ નસ્થાપુન 

પૂરતા મયાુરદત નહીં બલ્ક,ે સમગ્ર પૃથ્વીન ેસુંરશક્ષત રાખવા પર કેશન્દ્રત શનણાુયક કામગીરી માટ ેઆહ્વાન કય ું હત ું અન ેટાુંક્ય  હત ું કે, 

આપણ ેસૌ માનવજાતના ભશવષ્યના ટ્રસ્ટીઓ છીએ. 

 

પ્રધાનમુંત્રીએ કોરોના પછીની દ શનયામાું નવા વૈશશ્વક સૂચકાુંકન ું આહ્વાન કય ું હત ું જેમાું ચાર મ ખ્ય ઘટકો-  શવશાળ કૌશલ્ય સમૂહન ું 

સજુન; સમાજના દરેક વગ ુસ ધી ટેકનોલોજી પહોંચે તે સ શનશશ્ચત કરવ ું; સ શાસનની પ્રણાલીઓમાું પારદશુકતા; અન ેટ્રસ્ટીશીપની 

ભાવના સાથે ધરતીમાતા માટ ેકામ કરવ ું- સામેલ છે. આના આધારે, જી-20 નવી દ શનયાની આધારશીલા સ્થાશપત કરી શક ેછે. 

 

પ્રધાનમુંત્રીએ ખાસ ટાક્ય ું હત ું કે, છેલ્લા કેટલાક દાયકામાું, મૂડી અન ેનાણાું પર શવશરે્ષ ભાર મૂકવામાું આવયો છે ત્યાર,ે હવ ેશવશાળ 

માનવ કૌશલ્ય સમૂહન ું સજુન કરવા માટ ે બહ -કૌશલ્ય અન ે પ નઃકૌશલ્ય પર ધ્યાન આપવાનો સમય આવી ગયો છે. આનાથી 

નાગરરકોના ગૌરવમાું વૃશદ્ધ થવાની સાથે સાથ ેઆપણા નાગરરકો કટોકટીનો સામનો કરવા માટ ેવધ  લવશચક થઇ શકશે. તેમણ ેએમ 



પણ જણાવય ું હત ું કે, નવી ટેકનોલોજીન ું કોઇપણ મૂલ્યાુંકન ઇઝ ઓફ શલવવગ અન ેજીવનની ગ ણવત્તા પર તેના પ્રભાવ પર આધારરત 

હોવ ું જોઇએ. 

તેમણ ેસ શાસન પ્રણાલીઓમાું ખૂબ સારી પારદશુકતાન ું આહ્વાન કરતા કહ્ ું હત ું કે, તેનાથી આપણા નાગરરકોન ેસશહયારા પડકારોનો 

સામનો કરવા માટ ેઅન ેતેમના આત્મશવશ્વાસમાું વધારો કરવા માટ ેપ્રેરણા મળશ.ે તેમણ ેએમ પણ કહ્ ું હત ું કે, પયાુવરણ અન ેપ્રકૃશત 

સાથ ેમાશલકના બદલે ટ્રસ્ટીની ભાવનાથી કામ લેવાથી તે આપણન ેસવુગ્રાહી અન ેઆરોગ્યપ્રદ જીવનશૈલી માટ ેપ્રેરણા આપશ.ે આ 

એવો શસદ્ધાુંત છે જેન ું સીમાશચહ્ન માથા દીઠ કાબુન ફુટશપ્રન્દ્ટ હોઇ શક ેછે. 

 

કોશવડ પછીની દ શનયામાું ‘ગમ ેત્યાુંથી કામ કરો’નો અશભગમ ન્દ્યૂ નોમલુ બની ગયો છે તેની નોંધ લેતા પ્રધાનમુંત્રીએ સૂચન કય ું હત ું ક,ે 

ફોલોઅપ અન ેદસ્તાવેજીકરણ સુંગ્રહ તરીક ેજી-20 વર્ચય ુઅલ સશચવાલયન ું સજુન કરવ ું જોઇએ. 

જી-20 નેતાઓન ું 15મ  શશખર સુંમેલન 22 નવેમ્બર 2020ના રોજ પણ ચાલ  રહેશે જેમાું નેતાઓની ઘોર્ષણાઓનો સ્વીકાર 

કરવામાું આવશ ેઅન ેસાઉદી અરેશબય દ્વારા ઇટાલીન ેઅધ્યક્ષ પદનો કાયુભાર સોંપવામાું આવશ.ે 

 

નવી રદલ્હી 

નવમે્બર 21, 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. 

 


