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ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ  ಶ್ರ ೀ ನರೇಂದ್ರ  ಮೀದಿ ಅವರು, ಸೌದಿ ಅರೆಬಿಯಾದ್ಲಿ್ಲ  2020ರ ನವೇಂಬರ್ 21-22ರಂದು 
ನಡೆದ್ ಜಿ-20 ರಾಷ್್ಟ ರಗಳ ನಾಯಕರ 15ನೇ ಶೇಂಗಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ರು. ಕೀವಿಡ್-19 
ಸೇಂಕ್ರರ ಮಿಕದ್ ಹಿನೆ್ನ ಲೆಯಲಿ್ಲ  ವರ್ಚುವಲ್ ರೂಪ್ದ್ಲಿ್ಲ  ನಡೆದ್ ಶೇಂಗಸಭೆಯಲಿ್ಲ  19 ಸದ್ಸಯ  ರಾಷ್್ಟ ರಗಳ 
ಮುಖ್ಯ ಸಥ ರು/ಸಕ್ರುರಗಳು, ಆಹ್ವಾ ನಿತ ರಾಷ್್ಟ ರಗಳು ಮತ್ತು  ಅೇಂತಾರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳ ಪ್ರ ತ್ರನಿಧಿಗಳು 
ಪಾಲ್ಗ ೇಂಡಿದ್ದ ರು. 
 
2. ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ  ಅವರು, ಈ ವಷ್ಟುದ್ ಜಿ-20ಯ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆಯನೆ್ನ  ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿ ನಿವುಹಿಸಿದ್ 
ನಾಯಕತಾ ಕ್ರಾ ಗಿ ಹ್ವಗೂ ಕೀವಿಡ್-19 ಸೇಂಕ್ರರ ಮಿಕ ಒಡಿಿರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮತ್ತು  ಸವಾಲುಗಳ 
ನಡುವಯೇ 2020ರ 2ನೇ ಜಿ-20 ನಾಯಕರ ವರ್ಚುವಲ್ ಶೇಂಗಸಭೆಯನೆ್ನ  ಆಯೀಜಿಸಿದ್ದ ಕ್ರಾ ಗಿ ಸೌದಿ 
ಅರೆಬಿಯಾದ್ ದೊರೆಯನೆ್ನ  ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ರು. 
 
3. ಸೌದಿ ಅರೆಬಿಯಾದ್ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿ್ಲ  ನಡೆದ್ ಈ ಶೇಂಗಸಭೆಯ ಘೀಷ್ಟವಾಕಯ  “21ನೇ ಶತಮಾನದ್ 
ಅವಕ್ರಶಗಳನೆ್ನ  ಎಲಿ್ರೂ ಅರಿತ್ತಕಳುು ವುದು’’ಎೇಂಬುದಾಗಿದೆ. ಪ್ರ ಸಕು  ಕೀವಿಡ್-19 ಸೇಂಕ್ರರ ಮಿಕದ್ 
ಹಿನೆ್ನ ಲೆಯಲಿ್ಲ  ಇದ್ಕ್ಕಾ  ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಮಹತಾ ವಿದೆ. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಶೇಂಗಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಎರಡು ಗೀಷಿ್ಟ ಗಳಲಿ್ಲ  
ಸೇಂಕ್ರರ ಮಿಕದಿೇಂದ್ ಹೊರಬರುವುದು, ಆರ್ಥುಕ ಪುನಶಿ್ ೀತನ, ಉದೊಯ ೀಗ ಪುನರ್ ಸಥ ಪ್ನ್ನ ಮತ್ತು  ಸಮಗರ , 
ಸುಸಿಥ ರ ಮತ್ತು  ಸಿಥ ತ್ರ ಸಥ ಪ್ಕತಾ  ಭವಿಷ್ಟಯ  ನಿಮಾುಣ ವಿಷ್ಟಯಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು  ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲಿ್ದೆ ಎರಡು 

ದಿನಗಳ ಶೇಂಗಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಸೇಂಕ್ರರ ಮಿಕ ನಿಯಂತರ ಣಕ್ಕಾ  ಕೈಗೇಂಡಿರುವ ಕರ ಮಗಳು ಮತ್ತು  ಭೂಮಿಯ 
ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೈಗೇಂಡಿರುವ ಕರ ಮಗಳ ಬಗೆಗ  ಚರ್ಚು ನಡೆಯಲ್ಲದೆ. 
 
4. ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ  ಅವರು ಕೀವಿಡ್-19 ಸೇಂಕ್ರರ ಮಿಕ ಮಾನವ ಇತ್ರಹ್ವಸಕ್ಕಾ  ದೊಡಿ  ತ್ರರುವು 

ನಿೀಡುವಲಿ್ಲ  ಅತಯ ೇಂತ ಪಾರ ಮುಖ್ಯ ತೆ ವಹಿಸಿದೆ ಎೇಂದು ಬಣಿ್ಣ ಸಿದ್ರು ಹ್ವಗೂ ಎರಡನೇ ಜಾಗತ್ರಕ  
ಮಹ್ವಯುದ್ಧ ದ್ ನಂತರ ಜಗತ್ತು  ಎದುರಿಸುತ್ರು ರುವ ಅತ್ರ ದೊಡಿ  ಸವಾಲಾಗಿದೆ ಎೇಂದ್ರು. ಕೇವಲ್ 
ಆರ್ಥುಕ ಪುನಶಿ್ ೀತನ, ಉದೊಯ ೀಗ ಮತ್ತು  ವಾಯ ಪಾರಕ್ಕಾ  ಮಾತರ ವಲಿ್ , ಭವಿಷ್ಟಯ ದ್ ಮನ್ನಕುಲ್ಕ್ಕಾ  ನಾವಲಿ್ರೂ 
ಉತು ರದಾಯಿಗಳಾಗಿರುವುದ್ರಿೇಂದ್ ಭೂಗರ ಹದ್ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒತ್ತು  ನಿೀಡಿ ಜಿ-20 ನಾಯಕರು ನಿರ್ಣುಯಕ 
ಕರ ಮಗಳನೆ್ನ  ಕೈಗಳು ಬೇಕಿದೆ ಎೇಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. 
 
 5. ಕರೊನಾ ನಂತರದ್ ಜಗತ್ರು ನಲಿ್ಲ  ಹೊಸ ಜಾಗತ್ರಕ ಸೂಚಯ ೇಂಕ 4 ಪ್ರ ಮುಖ್ ಅೇಂಶಗಳನೆ್ನ  
ಒಳಗೇಂಡಿದೆ. ಅವುಗಳೇಂದ್ರೆ, ಭಾರಿೀ ಪ್ರ ಮಾಣದ್ ಪ್ರ ತ್ರಭಾವಂತ ಸಂಪ್ನ್ಮೂ ಲ್, ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಸಮಾಜದ್ 
ಎಲಿ್  ವಗುಗಳಿಗೂ ತಲುಪುತು ದೆ ಎೇಂಬುದ್ನೆ್ನ  ಖಾತ್ರರ ಪ್ಡಿಸುವುದು, ಆಡಳಿತ ವಯ ವಸ್ಥಥ ಯಲಿ್ಲ  ಪಾರದ್ಶುಕತೆ 

ಮತ್ತು  ಉತು ರದಾಯಿತಾ ದ್ ಮನೀಭಾವದೊೇಂದಿಗೆ ಭೂ ತಾಯಿಯನೆ್ನ  ನಿವುಹಣೆ ಮಾಡುವುದು ಎೇಂದು 



ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ  ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವುಗಳ ಆಧಾರದ್ ಮೇಲೆ ಜಿ-20, ನವ ಜಗತ್ತು  ನಿಮಾುಣಕ್ಕಾ  ಭದ್ರ  
ಅಡಿಪಾಯ ಹ್ವಕಬೇಕು ಎೇಂದ್ರು. 
 
6. ಕಳದ್ ಕ್ಕಲ್ವು ದ್ಶಕಗಳಿೇಂದಿೀರ್ಚಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು  ಹಣಕ್ರಸಿಗೆ ಒತ್ತು  ನಿೀಡಲಾಗುತ್ರು ದೆ ಎೇಂದು 
ಬಲ್ವಾಗಿ ಪ್ರ ತ್ರಪಾದಿಸಿದ್ ಅವರು, ಭಾರಿೀ ಪ್ರ ಮಾಣದ್ ಪ್ರ ತ್ರಭಾವಂತ ಮಾನವ ಸಂಪ್ನ್ಮೂ ಲ್ ಸೃಷ್್ಟ ಗೆ 
ಬಹು ಬಗೆಯ ಕೌಶಲ್ಯ  ಮತ್ತು  ಮರುಕೌಶಲ್ಯ ಕ್ಕಾ  ಒತ್ತು  ನಿೀಡುವುದ್ಕ್ಕಾ  ಸಕ್ರಲ್ ಎೇಂದ್ರು. ಇದು ಕೇವಲ್ 
ನಾಗರಿಕರ ಘನತೆಯನೆ್ನ  ವೃದಿಧ ಸುವುದ್ಷ್್ ೀ ಅಲಿ್ . ಹೆರಿ್ಚ  ಜನರಿಗೆ ಬಿಕಾ ಟ್್ಟ ಗಳನೆ್ನ  ಎದುರಿಸಲು ಸಿಥ ತ್ರ 
ಸಥ ಪ್ಕತಾ  ಮೂಡುವಂತೆ ಮಾಡುತು ದೆ. ಹೊಸ ತಂತರ ಜಾಾ ನಕ್ಕಾ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಯಾವುದೇ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪ್ನ 
ಮಾಡುವಾಗ, ಅದು ಸುಲ್ಭ ಜಿೀವನ ಮತ್ತು  ಗುಣಮಟ್್  ಜಿೀವನದ್ ಪ್ರಿರ್ಣಮಗಳನೆ್ನ  
ಆಧ್ರಿಸಿರಬೇಕ್ರಗುತು ದೆ ಎೇಂದ್ರು. 
 
7. ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ  ಅವರು, ಆಡಳಿತ ವಯ ವಸ್ಥಥ ಯಲಿ್ಲ  ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಪಾರದ್ಶುಕತೆ ತರಬೇಕು ಎೇಂದು ಕರೆ 
ನಿೀಡಿದ್ರು. ಇದ್ರಿೇಂದಾಗಿ ನಮೂ  ಪ್ರ ಜೆಗಳು ಹಂಚ್ಚಕ್ಕಯ ಸವಾಲುಗಳನೆ್ನ  ಎದುರಿಸಲು ಮತ್ತು  ಅವರ 
ವಿಶ್ವಾ ಸ ವೃದಿಧ ಗೆ ಸೂೂ ತ್ರು ದೊರಕುತು ದೆ ಎೇಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಪ್ರಿಸರ ಮತ್ತು  ಪ್ರ ಕೃತ್ರ ವಿಚಾರದ್ಲಿ್ಲ  ನಾವು 
ಮಾಲ್ಲಕರಂತೆ ವತ್ರುಸಬಾರದು. ಟ್ರ ಸ್ಿ ಗಳಂತೆ ವತ್ರುಸಬೇಕು. ಇದ್ರಿೇಂದ್ ಸಮಗರ  ಮತ್ತು  ಆರೊೀಗಯ ಕರ 
ಜಿೀವನಶೈಲ್ಲ ಅಳವಡಿಸಿಕಳು ಲು ನ್ನರವಾಗಲ್ಲದೆ. ಈ ತತಾ  ಪ್ರ ತ್ರಯಬಬ ರ ಮೇಲೆ ತಗುಲುವ ಕ್ರಬುನ್ 
ಫುಟ್ ಪ್ರ ೇಂಟ್  ಮಾನದಂಡವಾಗಲ್ಲದೆ. 
 
8. ಕೀವಿಡ್ ನಂತರದ್ ಜಗತ್ರು ನಲಿ್ಲ  ‘ಎಲಿ್ಲೇಂದ್ ಬೇಕ್ರದ್ರು ಕ್ಕಲ್ಸ ಮಾಡುವುದು’(ವರ್ಕು ಫ್ರ ಮ್ 
ಎನಿವೇರ್) ಹೊಸ ಸಮಾನಯ  ಸಂಗತ್ರಯಾಗಿದೆ ಎೇಂದ್ ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ  ಅವರು, ಜಿ-20 ವರ್ಚುವಲ್ 

ಸಚ್ಚವಾಲ್ಯ ಈ ಸಂಗತ್ರಗಳ ಬಗೆಗ  ನಿಗಾವಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು  ಆ ಕುರಿತ ದಾಖ್ಲೆಗಳನೆ್ನ  
ಭಂಡಾರದ್ಲಿ್ಲಡಬೇಕು ಎೇಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. 
 
9. ಜಿ-20 ನಾಯಕರ 15ನೇ ಶೇಂಗಸಭೆ 2020ರ ನವೇಂಬರ್ 22ರಂದು ಸಹ ಮುೇಂದುವರಿಯಲ್ಲದೆ. ಅದು 

ನಾಯಕರ ಘೀಷ್ಟಣೆ ಅಳವಡಿಕ್ಕಯೇಂದಿಗೆ ಮತ್ತು  ಅಧ್ಯ ಕಿಷ ೀಯ ಸಥ ನ ಸೌದಿ ಅರೆಬಿಯಾದಿೇಂದ್ ಇಟ್ಲ್ಲಗೆ 
ಹಸು ೇಂತರವಾಗುವುದ್ರೊೇಂದಿಗೆ ಸಮಾಪ್ನಗಳು ಲ್ಲದೆ. 
 

ನವ ದೆಹಲಿ 

ನವೆಂಬರ್ 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. 


