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જી-20 શરેપા શ્રી પપયષુ ગોયલે રોમથી ખાસ પિફિંગ કયુું 
ઓક્ટોબર 30, 2021 

 

જી-20 પશખર મતં્રણાની પરૂ્વ સધં્યાએ ર્પૈવર્ક પ્રવનો પર ભારતના નતેતૃ્ર્ અને પર્પર્ધ મુદ્દાઓ પર તનેા મતને 
મજબતૂ ટકેો મળ્યો છે – શ્રી પપયષુ ગોયલ 

 

હાલમા ંચાલી રહલેી શરેપા બઠેકનો એજન્ડા રોમ ઘોષણાન ેઅપંતમ રૂપ આપર્ાનો છે જેન ેજી-20 પશખર મતં્રણા 
ખાત ેનતેાઓ દ્ર્ારા સ્ર્ીકારર્ામાં આર્શ ે– શ્રી ગોયલ 

 

ટેસ્સ્ટગ અને રસીના પ્રમાણપત્ર સપહતના ટ્રાર્લે દસ્તાર્જેોન ેપરસ્પર માન્યતા આપર્ા માટે જી-20 સહયોગીઓ 
તરિંથી ટકેો મળેર્ર્ા બદલ આનદંદત છીએ. – શ્રી ગોયલ  

 

ટકાઉ પર્કાસ અને ખાદ્યાન્ન સરુક્ષા માટે, ભારત ેએ બાબત પર ભાર મકુ્યો છે કે આ નીપતઓમાં નાના અન ે
સીમાતં ખડેતૂોના પહતો જળર્ાય, સ્થાપનક ફૂડ કલ્ચરની જાળર્ણી થર્ી જોઈએ જેનાથી ખાદ્યાન્ન સરુક્ષા સપુનપવચત 
થશ.ે – શ્રી પપયષુ ગોયલ 

 

ભારત ર્પૈવર્ક આબોહર્ા દિયાને અનરુૂપ, લાબંા ગાળાના, કન્સશેનલ ક્લાઈમટે િંાઇનાન્સ, સસ્તી અને ટકાઉ 
ટેક્નોલોજીની સગર્ડ અને ટકાઉ જીર્નશલૈી અને જર્ાબદાર ર્પરાશ પટેનવને અપનાર્ર્ાની પ્રપતબદ્ધતા જેર્ા 
પનણાવયક સમથવકોની જરૂદરયાતને સમથવન આપે છે - શ્રી ગોયલ 

 

ભારત એ બાબતને સપુનપવચત કરી રહ્ું છે ક ેકોપર્ડ પછીની આર્થથક દરકર્રી માટનેો ટકેો અકાળે પાછો ખેંચી 
લરે્ામાં ન આર્ ેઅને સૌથી ર્ધુ સરં્દેનશીલ ર્ગોને જરૂરી સમથવન આપર્ામાં આર્ે - શ્રી ગોયલ 

 

ડટે સર્થર્સ સસ્પને્શન પહલેને 2021ના અતં સધુી લબંાર્ર્ા માટે જી-20 સમંત થયું છે, જેનાથી પર્વર્ભરમા ં
જરૂદરયાતમદં અન ેનબળા લોકોને થોડી રાહત મળશે - શ્રી પીયષૂ ગોયલ 

 

શ્રી પીયૂષ ગોયલે રોમમાં 30-31 ઑક્ટોબરે આર્નારી 16મી જી-20 સપમટમા ંર્ડાપ્રધાન મોદીની સહભાપગતા અંગે 
અપડેટ્સ આપ્યા હતા. 
 

“જી-20 એ ર્ૈપવર્ક પ્રવનો પર ભારતના નેતૃત્ર્ને સ્ર્ીકાયુું છે અને આગામી પશખર સમંેલનમા ંઆર્નારા વ્યાપક 



મુદ્દાઓ પર ભારતના મંતવ્યોનુ ંસમથવન કયુું છે," શ્રી પપયુષ ગોયલે જી-20 શેરપાઓની ચાલી રહેલી બેઠક દરપમયાન 
મીદડયાને સંપક્ષપ્તમા ંઆમ જણાવ્યંુ હતુ.ં 
નોંધનીય છે કે ર્તવમાન શરેપાઓની બેઠકનો એજન્ડા રોમ ઘોષણાને અંપતમ સ્ર્રૂપ આપર્ાનો છે, જે સપમટમા ં
ટોચના નેતાઓ દ્ર્ારા અપનાર્ર્ામાં આર્શે. 
નોંધનીય છે કે ઇટાલીના ર્ડાપ્રધાન માદરયો ડ્રેગીના આમંત્રણને માન આપીને ર્ડાપ્રધાન મોદી ર્હેલી સર્ારે રોમ 
પહોંચ્યા છે. ર્ડાપ્રધાનની આ 8મી જી-20 મંત્રણા છે. 
શ્રી પીયૂષ ગોયલ જી-20 સપમટમા ંપીએમની સહભાપગતા માટેની અંપતમ તૈયારીઓની દેખરેખ માટે છેલ્લા 3 દદર્સથી 
રોમમાં છે. 
શ્રી પીયૂષ ગોયલે ઇટાલીમાં 27-29 ઑક્ટોબર દરપમયાન 6ઠ્ઠી જી-20 શેરપાઓની બેઠકમા ંભાગ લીધો હતો અને 
તેમના ઘણા જી-20 સમકક્ષો (યુકે, જમવની, ફ્રાન્સ, ઇયુ, ઇન્ડોનેપશયા અને સ્સગાપોર) સાથે પદ્ર્પક્ષીય બેઠકો યોજી હતી. 
શ્રી ગોયલે કહ્ું કે જી-20 આંતરરાષ્ટ્રીય સહયોગ માટે અગ્રણી ર્ૈપવર્ક મચં તરીકે ઉભરી આવ્યંુ છે. તેમણે કહ્ું કે જી-
20 પર્વર્ના જીડીપીના 80%, ર્ૈપવર્ક ર્ેપારના 75% અને પર્વર્ની 60% ર્સ્તીનુ ંપ્રપતપનપધત્ર્ કરે છે. 
નોંધનીય છે કે ઇટાલી આ ર્ષ ેજી-20ની અધ્યક્ષતા સંભાળી રહ્ું છે – જેમા ં'લોકો, પર્વર્, સમૃપદ્ધ' થીમ હેઠળ 
"રોગચાળામાંથી પુનઃપ્રાપપ્ત અને ર્ૈપવર્ક આરોગ્ય શાસનને મજબૂત બનાર્ર્ુ,ં આર્થથક પુનઃપ્રાપપ્ત અને 
પસ્થપતસ્થાપકતા, ક્લાઈમેટ ચેન્જ અને ઊજાવ સંિમણ અને ટકાઉ પર્કાસ અને ખાદ્ય સુરક્ષા" પર ભાર મુકર્ામાં આવ્યો 
છે. 
શ્રી ગોયલે મીદડયા સાથે ર્ાત કરતા કહ્ું કે ભારત ઇટાલી દ્ર્ારા પસદં કરાયેલા પ્રાથપમકતા કે્ષત્રોન ેસંપૂણવ સમથવન 
આપ ેછે. તેમણે કહ્ું કે હાલમા ંજ પૂણવ થયેલી શેરપાઓની બેઠકનો એજન્ડા રોમ ઘોષણાને અંપતમ સ્ર્રૂપ 
આપર્ાનો હતો, જેને જી-20 સપમટમા ંનેતાઓ દ્ર્ારા અપનાર્ર્ામાં આર્શ.ે 
મંત્રીએ કહ્ું કે જી-20 એ ભારતની પસ્થપતને સમથવન આપ્યંુ છે કે વ્યાપક કોપર્ડ-19 રસીકરણ ર્ૈપવર્ક જનપહત માટે 
છે અને તેઓ પરીક્ષણ અને રસી પ્રમાણપત્રો સપહત મુસાિંરી દસ્તાર્ેજોની પરસ્પર માન્યતા અંગેના તેમના સૂચન 
માટે જી-20 સાથીદારોનો ટેકો મેળર્ીન ેખુશ છે. 
ટકાઉ પર્કાસ અને ખાદ્ય સરુક્ષાના મુદ્દા પર તેમણે કહ્ું કે ભારત ેએ બાબત પર ભાર મૂક્યો છે કે નીપતઓમાં નાના 
અને સીમાંત ખેડૂતોના પહતોનું રક્ષણ કરર્ું જોઈએ અને સ્થાપનક ખાદ્ય સંસ્કૃપતઓનું સંરક્ષણ કરર્ું જોઈએ જે તેના 
બદલામાં ખાદ્ય સરુક્ષામાં નોંધપાત્ર યોગદાન આપશે. 
શ્રી ગોયલે જણાવ્યંુ હતુ ંકે આબોહર્ા પદરર્તવન અને પયાવર્રણના મામલ ેભારતે ર્ૈપવર્ક આબોહર્ા દિયાન ેસદિય 
કરર્ા માટે પનણાવયક સમથવકોની જરૂદરયાત પર ભારપૂર્વક ર્ાત કરી છે જેમા ંસસુંગત, લાંબા ગાળાના, રાહતદર 
ક્લાઈમેટ િંાઇનાન્સ, સસ્તી અને ટકાઉ ટેકનોલોજી સુધી પહોંચ અને ટકાઉ જીર્નશૈલી અપનાર્ર્ાની પ્રપતબદ્ધતાનો 
સમાર્ેશ થાય છે. તેમા ંખાસ કરીને પર્કપસત દશેો દ્ર્ારા જર્ાબદાર ર્પરાશ અને ઉત્પાદન પેટનવ અને એસડીજી-12 

લક્ષ્યોન ેપૂણવ કરર્ાનું મહત્ત્ર્ સામેલ છે. 
કોપર્ડ પછીની આર્થથક દરકર્રી પ્રાપ્ત કરર્ાના મુદ્દા પર તેમણે કહ્ું ક,ે જી-20 ફ્રેમર્કવ ર્ર્કકગ ગ્રૂપના સહ-અધ્યક્ષ તરીકે 
ભારત એ બાબતની ખાતરી કરી રહ્ું છે ક ેઅકાળ ેસમથવન પાછંુ ન ખેંચાય અને સૌથી સરં્ેદનશીલ ર્ગોને જરૂરી 
સહાય પૂરી પાડર્ામાં આર્.ે જી-20 ડેટ સર્થર્સ સસ્પેન્શન પહેલને 2021ના અંત સુધી લબંાર્ર્ા માટે સહમત થયા 
છે, જેનાથી જરૂદરયાતમંદ અન ેપર્વર્ભરમા ંસરં્ેદનશીલ લોકોને વર્ાસ લેર્ાની થોડી જગ્યા મળી છે. 



 

શ્રી ગોયલે ઉમેયુું હતુ ંકે કર સધુારણાના મુદ્દા પર, ભારતે જી-20 ન ેનિંાના ઉત્પાદનના સ્ત્રોત અને જયાં તેઓ પર કર 
લાદર્ામાં આર્ે છે તે અપધકારકે્ષત્ર ર્ચ્ચેની અસંગતતાને દૂર કરર્ા પર ભાર મૂક્યો છે. મોટી બહુરાષ્ટ્રીય કંપનીઓ 
તેમની કામગીરીના દેશમાં લઘતુ્તમ અસરકારક કોપોરેટ ટેક્સ ચૂકર્ે તે સુપનપવચત થશે. 
શ્રી ગોયલે ર્ાટાઘાટોની ર્ધુ પર્ગતો આપતા ંજણાવ્યંુ હતુ ંક ેભ્રષ્ટાચાર પર્રોધી બાબતો પર ભારતે આ ર્ષે ભ્રષ્ટાચાર 
પર્રોધી કાયવકારી જૂથના જી-20ના સહ અધ્યક્ષ તરીક,ે સંપપત્ત પુનઃપ્રાપપ્ત, માપહતીની ર્હેંચણી, કાયદા અમલીકરણમા ં
સહકાર, ટેક્નોલોજી અને સેિં હેર્ન ન આપર્ા સંબંપધત 5 પર્ચારોમા ંયોગદાન આપ્યંુ છે. 
ર્ાપણજય અને ઉદ્યોગ કાપડ, ગ્રાહક બાબતો, ખાદ્ય અને જાહેર પર્તરણ મતં્રીએ મપહલા સશપક્તકરણ, પશક્ષણ અન ે
રોજગાર સબંંપધત મુદ્દાઓ પર કહ્ું કે ભારત મપહલા સશપક્તકરણ પર જી-20 ના ભારને સમથવન આપ ેછે. ભારતે 
સ્લગ-આધાદરત સ્હસા સામે ભાષાના સમાર્શે માટે પહમાયત કરી છે અને 'દરમોટ ર્ર્કકગ વ્યર્સ્થા' પર જી-20 ના નર્ા 
નીપત માળખાન ેસમથવન આપ્યંુ છે. 
શ્રી ગોયલે આ પ્રસંગ ેઉમેયુું હતુ ંકે, ભારતે પ્રર્ાસન કે્ષત્રની દરકર્રીના મહત્ર્ પર ભાર મૂક્યો છે, ખાસ કરીને આ કે્ષત્ર 
પર કોપર્ડ-19ની અસરને જોતા ંઆ દરકર્રી જરૂરી છે. સજવનાત્મક અથવતંત્ર અને સાંસ્કૃપતક ર્ારસાની જાળર્ણી પર 
જી-20 એ આપેલા ધ્યાનને ભારત આર્કારે છે. 
મંત્રીએ જણાવ્યંુ હતુ ંકે ભારત ેિોસ બોડવર ડેટા ફ્લો સાથે 'ડટેા ફ્રી ફ્લો પર્થ ટ્રસ્ટ' નેરેદટર્ને સંતુપલત કરર્ાની અને 
પર્કાસશીલ દેશોની પર્કાસની આર્શ્યકતાઓન ેસમાયોપજત કરર્ાની જરૂદરયાત પર ભારપૂર્વક દબાણ કયુું છે. તેમણે 
ઉમેયુું હતુ ંકે ભારતે ‘ડેટા િંોર ડેર્લપમેન્ટ’ના ઉપયોગના મહત્ર્ પર ભાર મૂક્યો છે. 
મંત્રીએ ભારપરૂ્વક જણાવ્યંુ કે જી-20મા ંભારતનો અર્ાજ તમામ પર્કાસશીલ દેશોનો ધ્ર્પન રજૂ કરે છે. 
તેમણે નોંધ્યંુ હતુ ંકે તે 2020મા ંસાઉદી નેતૃત્ર્ને પીએમ મોદીએ સૂચન કયુું હતુ ંઅને તેના અનુસંધાને  જી-20એ 
ગયા ર્ષ ેકોપર્ડ-19 પદરપસ્થપત પર અસાધારણ બેઠક બોલાર્ી હતી. 
આ ર્ષ ેઇટાલીએ અિંઘાપનસ્તાનમાં પેદા થયેલી માનર્તાની કટોકટીને ઉકેલર્ા માટે જી-20 ના પ્રભાર્નો લાભ લરે્ા 
એક ખાસ બેઠક બોલાર્ી હતી. જી-20 એ યુએન ચાટવર અન ેઅન્ય સંબંપધત આંતરરાષ્ટ્રીય સાધનોમાં સમાપર્ષ્ટ 
પસદ્ધાંતો અનુસાર માનર્ અપધકારો અને મૂળભૂત સ્ર્તંત્રતાઓ, ખાસ કરીને અિંઘાપનસ્તાનમાં મપહલાઓ, બાળકો, 

લઘુમતીઓ અને સંર્ેદનશીલ લોકોના અપધકારોની જાળર્ણી પર પણ ધ્યાન કેપન્િત કયુું હતુ.ં 
શ્રી ગોયલે કહ્ું કે ભારત 1 દડસેમ્બર, 2022-30 નર્ેમ્બર 2023 દરપમયાન જી-20 પ્રેપસડેન્સીમાં ભાગ લેર્ા જઈ રહ્ું 
છે અને આ ર્ષ ેદડસેમ્બરમાં ટ્રોઈકામાં પ્રર્ેશ કરશે. તથા ભારત જી-20 િંોરમમા ંપર્કાસશીલ દેશો અને ઉભરતા બજાર 
અથવતંત્રોના પ્રવનો અને તેમની સ્ચતાઓનું નેતૃત્ર્ કરશે.  
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