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G20 നേതാക്കളുടെ അസാധാരണമായ വിർച്വൽ ഉച്ചന ാെിടയക്കുറിച്ചുള്ള 

പ്രസ് റിലീസ്  

മാർച്ച് 26, 2020 

 
ന ാവിഡ്-19 ര ർച്ചവയാധിയുടെ വയാരേടെക്കുറിച്ച് ച്ർച്ച ടച്യ്യുന്നതിോയുും ഒരു 
ആന ാള സഹ രണെിേുള്ള പ്രതി രണും ശക്തിടെെുെുന്നതിേുും 2020 മാർച്ച് 26 ന് G20  

നേതാക്കളുടെ ഒരു വിർച്വൽ ഉച്ചന ാെി ോെു യുണ്ടായി.മുൻപ്, ഇനത വിഷയെിൽ 

സൗദി അനറബ്യ  ിരീൊവ ാശിയുമായി പ്രധാേ മപ്രി ഒരു  ടെലിന ാൺ സുംഭാഷണും 
േെെിയിരുന്നു. ന ാവിഡ്-19 ര ർച്ചവയാധിടയ സുംബ്ന്ധിച്ച്  ധേമപ്രിമാരുടെയുും 
ടസൻപ്െൽ ബ്ാങ്ക്  വർണർമാരുടെയുും G20 ടഷർരാസ് മീറ്ിും ിന്ടറയുും 
സങ്കലേമായിരുന്നു അസാധാരണമായ G20 ഉച്ചന ാെി. 

 

നയാ െിൽ, ര ർച്ചവയാധി തെയുന്നതിേുും ആളു ടള സുംരക്ഷിക്കുന്നതിേുും 
ആവശയമായ േെരെി ൾ G20 നേതാക്കൾ സമ്മതിച്ചു. വവദയ ഉര രണങ്ങൾ , 

ഡയനനാസ്റ്റിക് െൂളു ൾ, ച്ി ിത്സ ൾ, മരുന്നു ൾ വാക്സിേു ൾ എന്നിവയുടെ 
വിതരണമുൾെടെ ര ർച്ചവയാധിടക്കതിരായുള്ള നരാരാട്ടെിൽ WHO യുടെ 
േിർനദശങ്ങൾ ശക്തിടെെുൊേുും അവർ രിരുണയ്ച്ച്ചു.  

 

ര ർച്ചവയാധിയുടെ എലലാ സാമ്പെി  സാമൂഹി  പ്രതയാഘാതങ്ങളുും 
 ുറയ്ച്ക്കുന്നതിേുും ആന ാള വളർച്ച രുേഃസ്ഥാരിക്കുന്നതിേുും, വിരണിസ്ഥിരതയ്ച്ക്കുും  
 ൂൊടത രൂർവസ്ഥിതി പ്രാരിക്കുന്നതിടേ ശക്തിടെെുെുന്നതിേുും ലഭയമായ എലലാ 

നേതാക്കളുും പ്രതിബ്ദ്ധത സൂക്ഷിക്കുന്നു. 

 

ന ാവിഡ് -19 ന്ടറ സാമൂഹി  സാമ്പെി  പ്രതയാഘാതങ്ങടള മറി െക്കുന്നതിോയി 
ആന ാള സമദ്ഘാെേയിനലക്ക് 5 പ്െിലയൺ യു എസ് നഡാളർ ട ാണ്ട് വരുന്നതിേു G20 

രാജ്യങ്ങൾ ഉനേശിക്കുന്നു. WHO യുടെ നേതൃതവെിലുള്ള ന ാവിഡ്-19 ഐ യപ്രതി രണ 

 ണ്ടിനലക്ക് സവനമധയാ സുംഭാവേ ടച്യ്യുന്നതിേുും നേതാക്കൾ സമ്മതിക്കു യുണ്ടായി.  

 

G20 യുടെ അേിതര സാധാരണമായ ഇെരടമാരു ടസഷൻ  േെെിയതിേു സൗദി 
അനറബ്യൻ രാജ്ാവിന് പ്രധാേമപ്രി േന്ദി രറഞ്ഞു. അനേഹെിൻടറ അഭിപ്രായെിൽ 

ര ർച്ചവയാധിയുടെ സാമ്പെി  സാമൂഹി  പ്രതയഘാതങ്ങൾ പ്രധാേ മപ്രി 
േിരീക്ഷിക്കു യുണ്ടായി. ആന ാള ജ്ിഡിരി യുടെ 80 % യുും നലാ  ജ്േസുംഖ്യയുടെ 60 % 



വുും G20 രാജ്യങ്ങളിലാണ് എങ്കിലുും 90 % ന ാവിഡ് -19 ന സു ളുും 88 %  മരണങ്ങളുും 
ഇവിടെെടന്നയാണ്.  ആന ാള ര ർച്ച വയാധിനയാട് എതിരിൊൻ ഉറെുള്ള ഒരു രദ്ധതി 
തയാറാക്കാൻ അനേഹും G20 നയാട് ആഹവാേും ടച്യ്ച്തു.  

 

മാേവ രാശി ന പ്ന്ദീ രിച്ചുള്ള ആന ാള സമൃദ്ധിയുടെയുും സഹ രണെിന്ടറയുും 
ആവശയ ത, വവദയ ശാസ്പ്ത  നവഷണ വി സേങ്ങളുടെ ആേു ൂലയങ്ങൾ 

സുതാരയമായുും സൗജ്േയമായുും വിതരണും, അേുനയാജ്യവുും പ്രതി രണാത്മ വുമായ 

ആനരാ യ രരിച്രണ സുംവിധാേങ്ങളുടെ വി സേും, രരസ്രര ബ്ന്ധിതമായ ആന ാള 

സാഹച്രയങ്ങൾക്കായി പ്രതിസന്ധി വ  ാരയും രുതിയ േയങ്ങളുടെയുും 

േെരെി ളുടെയുും പ്രച്ാരണും, WHO നരാലുള്ള സർക്കാർ സ്ഥാരേങ്ങൾ 

േവീ രിക്കുന്നതുും ശക്തിടെെുെുന്നതുും   ൂൊടത ന ാവിഡ് -19 മൂലും സാമ്പെി മായി 
ദുർബ്ലരായ വിഭാ ങ്ങൾക്കായി സാമ്പെി  പ്രതിസന്ധി ൾ   ുറയ്ച്ക്കുന്നതിന് 

ഒരുമിച്ചുള്ള പ്രവർെേും എന്നിവയുടെ ആവശയ ത പ്രധാേമപ്രി അെിവരയിട്ടു 
സൂച്ിെിച്ചു. 

 

മാേവരാശിയുടെ ആ മാേമുള്ള സവാസ്ഥയെിോയി രുതിയ ആന ാളീ രണും 

ശക്തിടെെുെുന്നതിേുും ടരാതുതാല്രരയങ്ങൾ പ്രച്രിെിക്കുന്നതിന് ബ്ഹുമുഖ് 

നമഖ്ല ളിൽ പ്ശദ്ധ ന പ്ന്ദീ രിക്കുന്നതിേുും പ്രധാേമപ്രി നേതാക്കനളാട് ആവശയടെട്ടു. 
ഉച്ചന ാെിയുടെ അവസാേെിൽ , ര ർച്ചവയാധിയ്ച്ടക്കതിടര നരാരാെുന്നതിേു 
സഹ രണാെിസ്ഥാേെിലുള്ള ആന ാള പ്രതി രണും ഏന ാരിെിക്കുന്നതിേുും ആന ാള 

സാമ്പെി ാവസ്ഥ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിേുള്ള േെരെി ൾ സവീ രിക്കുന്നതിേുും 
വയവസായ പ്രതിസന്ധി ൾ  ുറക്കുന്നതിേുും ആന ാള സഹ രണും 
ടമച്ചടെെുെുന്നതിേുും പ്രസ്താവേ രുറടെെുവിച്ചു. 
 
േയൂ ഡൽഹി 
26 മാർച്ച്, 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. 

 

 

 



 

 


