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ಜಿ20 ಶೆರ್ಪಾ, ಶ್ರೀ ಪಿಯೂಷ್ ಗೂೀಯಲ್ ಅವರು ರೂೀಮ್ನಿಂದ ವಿಶೆೀಷ ಸ೦ಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರವನ್ುು ಹೂಿಂದಿದ್ಪಾರ 

ಅಕೂಟೀಬರ್ 30, 2021 

 

ಜಿ20 ಸಭೆಯ ಮುನ್ಪುದಿನ್ದಿಂದು, ಜಪಗತಿಕ ಕಪಳಜಿಗಳ ಕುರಿತು ಭಪರತದ ನ್ಪಯಕತವ ಹಪಗೂ ವ್ಪಾಪ್ಕ ಶೆರೀಣಿಯ ಸಮಸ್ಯಾಗಳ 

ಬಗೆ ಅದರ ಅಭಿರ್ಪರಯಗಳು ಬಲವ್ಪದ ಬಿಂಬಲವನ್ುು ಪ್ಡೆಯುತತವೆ - ಶ್ರೀ ಪಿಯೂಷ್ ಗೂೀಯಲ್ 

 

ನ್ಡೆಯುತಿತರುವ ಶೆರ್ಪಾಗಳ ಸಭೆಯ ಕಪಯಾಸೂಚಿಯು ರೂೀಮ್ ಘೂೀಷಣೆಯನ್ುು ಅಿಂತಿಮಗೂಳಿಸುವುದ್ಪಗಿದೆ, ಇದನ್ುು ಜಿ20 

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಪಯಕರು ಅಿಂಗಿೀಕರಿಸುತ್ಪತರ - ಶ್ರೀ ಗೂೀಯಲ್ 

 

ಪ್ರಿೀಕ್ಷೆ ಮತುತ ಲಸಿಕ ಪ್ರಮಪಣಪ್ತರಗಳನ್ುು ಒಳಗೂಿಂಡಿಂತೆ ಪ್ರಯಪಣ ದ್ಪಖಲೆಗಳ ಪ್ರಸಪರ ಗುರುತಿಸುವಿಕಗ ಜಿ20 

ಸಹೂೀದೊಾೀಗಿಗಳಿಿಂದ ಬಿಂಬಲವನ್ುು ಪ್ಡೆಯಲು ಸಿಂತೊೀಷವ್ಪಗಿದೆ- ಶ್ರೀ ಗೂೀಯಲ್ 

 

ಸುಸಿಿರ ಅಭಿವೃದಿಿ ಮತುತ ಆಹಪರ ಭದರತೆಗಪಗಿ, ನೀತಿಗಳು ಸಣಣ ಮತುತ ಅತಿ ಸಣಣ ರೈತರ ಹಿತ್ಪಸಕ್ತತಗಳನ್ುು ರಕ್ಷಿಸಬೀಕು, 

ಸಿಳಿೀಯ ಆಹಪರ ಸಿಂಸಕೃತಿಗಳನ್ುು ಸಿಂರಕ್ಷಿಸಬೀಕು, ಅದು ಆಹಪರ ಭದರತೆಯನ್ುು ಖಚಿತಪ್ಡಿಸುತತದೆ - ಶ್ರೀ ಪಿಯೂಷ್ 

ಗೂೀಯಲ್ 

 

ಸೂಕತವ್ಪದ, ದಿೀರ್ಪಾವಧಿ, ರಿಯಪಯಿತಿ ಹವ್ಪಮಪನ್ ಹಣಕಪಸು, ಕೈಗಟುಕುವ ಮತುತ ಸುಸಿಿರ ತಿಂತರಜ್ಞಪನ್ಕಕ ಪ್ರವೆೀಶ, ಹಪಗೂ 

ಸುಸಿಿರ ಜಿೀವನ್ಶೆೈಲ್ಲ ಮತುತ ಜವ್ಪಬ್ಪಾರಿ ಹಪಗೂ ಬಳಕಯ ಮಪದರಿಗಳನ್ುು ಅಳವಡಿಸಿಕೂಳುುವ ಬದಿತೆಯಿಂತಹ ಜಪಗತಿಕ 

ಹವ್ಪಮಪನ್ ಕ್ತರಯೆಯನ್ುು ಉತೆತೀಜಿಸಲು ನರ್ಪಾಯಕ ಸಕ್ತರಯಗೂಳಿಸುವವರ ಅಗತಾವನ್ುು ಭಪರತ ಬಿಂಬಲ್ಲಸುತತದೆ - ಶ್ರೀ 

ಗೂೀಯಲ್ 

 

ಕೂೀವಿಡ್ ಆರ್ಥಾಕ ಚೀತರಿಕಯ ನ್ಿಂತರದ ಬಿಂಬಲವನ್ುು ಅಕಪಲ್ಲಕವ್ಪಗಿ ಹಿಿಂತೆಗದುಕೂಳುುವುದಿಲಿ ಎಿಂದು ಭಪರತ 

ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೂಳುುತಿತದೆ ಮತುತ ಅತಾಿಂತ ದುಬಾಲ ವಗಾಗಳಿಗ ಅಗತಾ ಬಿಂಬಲವನ್ುು ಒದಗಿಸಲಪಗಿದೆ - ಶ್ರೀ ಗೂೀಯಲ್  

 

ಜಿ20 ಸಪಲ ಸ್ಯೀವೆಯ ಅಮಪನ್ತು ಉಪ್ಕರಮವನ್ುು 2021 ರ ಅಿಂತಾದವರಗ ವಿಸತರಿಸಲು ಒಪಿಪಕೂಿಂಡಿದೆ, ಇದರಿಿಂದ್ಪಗಿ 

ಪ್ರಪ್ಿಂಚದ್ಪದಾಿಂತ ಅಗತಾವಿರುವವರಿಗ ಹಪಗೂ ದುಬಾಲರಿಗ ಸವಲಪ ನೆಮಮದಿಯನ್ುು ನೀಡುತತದೆ - ಶ್ರೀ ಪಿಯೂಷ್ ಗೂೀಯಲ್  

 

ಅಕೂಟೀಬರ್ 30-31 ರಿಂದು ರೂೀಮ್ನ್ಲ್ಲಿ ನ್ಡೆಯಲ್ಲರುವ 16ನೆೀ ಜಿ-20 ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಪನ್ಮಿಂತಿರ ಮೀದಿಯವರ 

ಭಪಗವಹಿಸುವಿಕಯ ಕುರಿತು ಶ್ರೀ ಪಿಯೂಷ್ ಗೂೀಯಲ್ ನ್ವಿೀಕರಣಗಳನ್ುು ಹಿಂಚಿಕೂಿಂಡಿದ್ಪಾರ 

 

ಜಿ -20 ಜಪಗತಿಕ ಕಪಳಜಿಗಳ ಕುರಿತು ಭಪರತದ ನ್ಪಯಕತವವನ್ುು ಅಿಂಗಿೀಕರಿಸಿದೆ ಮತುತ ಮುಿಂಬರುವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲರುವ 

ವ್ಪಾಪ್ಕ ಶೆರೀಣಿಯ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಭಪರತದ ಅಭಿರ್ಪರಯಗಳನ್ುು ಬಿಂಬಲ್ಲಸಿದೆ" ಎಿಂದು ಜಿ20 ಶೆರ್ಪಾಗಳ ನ್ಡೆಯುತಿತರುವ 

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಪಧ್ಾಮಗಳಿಗ ತಿಳಿಸುವ್ಪಗ ಶ್ರೀ ಪಿಯೂಷ್ ಗೂೀಯಲ್ ಹೀಳಿದರು. 

 



ನ್ಡೆಯುತಿತರುವ ಶೆರ್ಪಾಗಳ ಸಭೆಯ ಕಪಯಾಸೂಚಿಯು ರೂೀಮ್ ಘೂೀಷಣೆಯನ್ುು ಅಿಂತಿಮಗೂಳಿಸುವುದ್ಪಗಿದೆ ಎಿಂದು 

ಗಮನಸಬಹುದು, ಇದನ್ುು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಪಯಕರು ಅಿಂಗಿೀಕರಿಸುತ್ಪತರ. 

 

ಇಟಲ್ಲ ಪ್ರಧಪನ್ ಮಿಂತಿರ ಶೆರೀಷಠ ಶ್ರೀ ಮಪರಿಯೀ ಡ್ಪರಘಿ ಅವರು ಪ್ರಧಪನ್ ಮಿಂತಿರ ಮೀದಿ ಅವರನ್ುು ಆಹಪವನಸಿದ್ಪಾರ 

ಎಿಂಬುದನ್ುು ಗಮನಸಬಹುದು, ಮತುತ ಇಿಂದು ಬಳಿಗೆ ರೂೀಮ್ ಗ ಆಗಮಿಸಿದ್ಪಾರ. ಇದು ಪ್ರಧಪನ್ ಮಿಂತಿರಯವರ 8ನೆೀ ಜಿ20 

ಸಭೆ. 

 

ಶ್ರೀ ಪಿಯೂಷ್ ಗೂೀಯಲ್ ಅವರು ಕಳೆದ 3 ದಿನ್ಗಳಿಿಂದ ರೂೀಮ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಜಿ20 ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಪನ್ಮಿಂತಿರ ಭಪಗವಹಿಸುವ 

ಅಿಂತಿಮ ಸಿದಿತೆಗಳನ್ುು ನೊೀಡಿಕೂಳುುತಿತದ್ಪಾರ. 

 

ಇಟಲ್ಲಯಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀ ಪಿಯೂಷ್ ಗೂೀಯಲ್ ಅವರು ಅಕೂಟೀಬರ್ 27-29 ರವರಗ 6ನೆೀ ಜಿ20 ಶೆರ್ಪಾಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 

ಭಪಗವಹಿಸಿದರು ಮತುತ ಅವರ ಅನೆೀಕ ಜಿ20 ಸಹವತಿಾಗಳೊಿಂದಿಗ (UK, ಜಮಾನ, ಫ್ಪರನ್ಸ , EU, ಇಿಂಡೊೀನೆೀಷ್ಪಾ ಮತುತ 

ಸಿಿಂಗಪಪ್ುರ) ದಿವಪ್ಕ್ಷಿೀಯ ಸಭೆಗಳನ್ುು ನ್ಡೆಸಿದರು. 

 

ಜಿ20 ಅಿಂತ್ಪರಪಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಪರಕಪಕಗಿ ಪ್ರಧಪನ್ ಜಪಗತಿಕ ವೆೀದಿಕಯಪಗಿ ಹೂರಹೂಮಿಮದೆ ಎಿಂದು ಶ್ರೀ ಗೂೀಯಲ್ ಹೀಳಿದರು. 

ಜಿ20 ವಿಶವದ GDP ಯ 80%, ಜಪಗತಿಕ ವ್ಪಾರ್ಪರದ 75% ಮತುತ ವಿಶವದ ಜನ್ಸಿಂಖ್ಯಾಯ 60% ಅನ್ುು ಪ್ರತಿನಧಿಸುತತದೆ 

ಎಿಂದು ಅವರು ಹೀಳಿದರು. 

 

'ಜನ್ರು, ಗರಹ, ಸಮೃದಿಿ' ಎಿಂಬ ವಿಷಯದಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಟಲ್ಲ ಈ ವಷಾ ಜಿ20 ರ ಅಧ್ಾಕ್ಷ ಸಪಿನ್ವನ್ುು ಹೂಿಂದಿದೆ ಎಿಂಬುದನ್ುು 

ಗಮನಸಬಹುದು: "ಸಪಿಂಕಪರಮಿಕ ರೂೀಗದಿಿಂದ ಚೀತರಿಸಿಕೂಳುುವುದು ಮತುತ ಜಪಗತಿಕ ಆರೂೀಗಾ ಆಡಳಿತವನ್ುು 

ಬಲಪ್ಡಿಸುವುದು, ಆರ್ಥಾಕ ಚೀತರಿಕ ಮತುತ ಸಿಿತಿಸಪಿಪ್ಕತವ, ಹವ್ಪಮಪನ್ ಬದಲಪವಣೆ ಮತುತ ಶಕ್ತತ ಪ್ರಿವತಾನೆ ಮತುತ ಸುಸಿಿರ 

ಅಭಿವೃದಿಿ ಮತುತ ಆಹಪರ ಭದರತೆ" ಹೂಿಂದಿದೆ. 

 

ಮಪಧ್ಾಮಗಳೊಿಂದಿಗ ಮಪತನ್ಪಡಿದ ಶ್ರೀ ಗೂೀಯಲ್, ಇಟಲ್ಲ ಆಯೆಕ ಮಪಡಿದ ಆದಾತೆಯ ಕ್ಷೆೀತರಗಳನ್ುು ಭಪರತವು 

ಸಿಂಪ್ೂಣಾವ್ಪಗಿ ಬಿಂಬಲ್ಲಸುತತದೆ ಎಿಂದು ಹೀಳಿದರು. ಇದಿೀಗ ಮುಕಪತಯಗೂಿಂಡ ಶೆರ್ಪಾಗಳ ಸಭೆಯ ಕಪಯಾಸೂಚಿಯು ರೂೀಮ್ 

ಘೂೀಷಣೆಯನ್ುು ಅಿಂತಿಮಗೂಳಿಸುವುದ್ಪಗಿದೆ ಎಿಂದು ಅವರು ಹೀಳಿದರು, ಇದನ್ುು ಜಿ20 ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಪಯಕರು 

ಅಿಂಗಿೀಕರಿಸುತ್ಪತರ 

 

ವ್ಪಾಪ್ಕವ್ಪದ COVID-19 ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣೆಯು ಜಪಗತಿಕ ಸಪವಾಜನಕ ಒಳಿತ್ಪಗಿದೆ ಎಿಂಬ ಭಪರತದ ನಲುವನ್ುು ಜಿ20 

ಅನ್ುಮೀದಿಸಿದೆ ಹಪಗೂ ಪ್ರಿೀಕ್ಷೆ ಮತುತ ಲಸಿಕ ಪ್ರಮಪಣಪ್ತರಗಳನ್ುು ಒಳಗೂಿಂಡಿಂತೆ ಪ್ರಯಪಣದ ದ್ಪಖಲೆಗಳ ಪ್ರಸಪರ 

ಗುರುತಿಸುವಿಕಯ ಸಲಹಗಪಗಿ ಜಿ20 ಸಹೂೀದೊಾೀಗಿಗಳಿಿಂದ ಬಿಂಬಲವನ್ುು ಪ್ಡೆಯಲು ಸಿಂತೊೀಷವ್ಪಗಿದೆ ಎಿಂದು ಸಚಿವರು 

ಹೀಳಿದರು. 

 

ಸುಸಿಿರ ಅಭಿವೃದಿಿ ಮತುತ ಆಹಪರ ಭದರತೆಯ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು, ನೀತಿಗಳು ಸಣಣ ಮತುತ ಅತಿ ಸಣಣ ರೈತರ ಹಿತ್ಪಸಕ್ತತಗಳನ್ುು 

ರಕ್ಷಿಸಬೀಕು ಮತುತ ಸಿಳಿೀಯ ಆಹಪರ ಸಿಂಸಕೃತಿಗಳನ್ುು ಸಿಂರಕ್ಷಿಸಬೀಕು ಎಿಂದು ಭಪರತ ಒತಿತಹೀಳಿದೆ, ಇದು ಆಹಪರ ಭದರತೆಗ 

ಗಣನೀಯ ಕೂಡುಗ ನೀಡುತತದೆ ಎಿಂದು ಅವರು ಹೀಳಿದರು. 

 

ಹವ್ಪಮಪನ್ ಬದಲಪವಣೆ ಮತುತ ಪ್ರಿಸರದ ಕುರಿತು, ಭಪರತವು ಜಪಗತಿಕ ಹವ್ಪಮಪನ್ ಕ್ತರಯೆಯನ್ುು ಉತೆತೀಜಿಸಲು ನರ್ಪಾಯಕ 



ಸಕ್ತರಯಗೂಳಿಸುವ ಅಗತಾತೆಯ ಬಗೆ ಬಲವ್ಪಗಿ ಮಪತನ್ಪಡಿದೆ ಎಿಂದು ಶ್ರೀ ಗೂೀಯಲ್ ಹೀಳಿದರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅನ್ುಗುಣವ್ಪದ, 

ದಿೀರ್ಪಾವಧಿಯ, ರಿಯಪಯಿತಿ ಹವ್ಪಮಪನ್ ಹಣಕಪಸು, ಕೈಗಟುಕುವ ಮತುತ ಸುಸಿಿರ ತಿಂತರಜ್ಞಪನ್ದ ಪ್ರವೆೀಶ ಮತುತ ವಿಶೆೀಷವ್ಪಗಿ 

ಅಭಿವೃದಿಿ ಹೂಿಂದಿದ ದೆೀಶಗಳಿಿಂದ ಸುಸಿಿರ ಜಿೀವನ್ಶೆೈಲ್ಲಯನ್ುು ಅಳವಡಿಸಿಕೂಳುುವ ಬದಿತೆ, ಜವ್ಪಬ್ಪಾರಿಯುತ ಬಳಕ ಮತುತ 

ಉತ್ಪಪದನ್ಪ ಮಪದರಿಗಳು ಮತುತ SDG-12 ಗುರಿಗಳನ್ುು ಪ್ೂರೈಸುವ ರ್ಪರಮುಖಾತೆ ಹೂಿಂದಿದೆ. 

 

ಕೂೀವಿಡ್ ನ್ಿಂತರದ ಆರ್ಥಾಕ ಚೀತರಿಕಯ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಅವರು, ಜಿ20 ಫ್ರೀಮ್ ವರ್ಕಾ ವಕ್ತಾಿಂಗ್ ಗೂರಪ್ ನ್ ಸಹ-ಅಧ್ಾಕ್ಷರಪಗಿ, 

ಯಪವುದೆೀ ಅಕಪಲ್ಲಕ ಬಿಂಬಲ ಹಿಿಂತೆಗದುಕೂಳುುವಿಕಯನ್ುು ಭಪರತ ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೂಳುುತಿತದೆ ಮತುತ ಅತಾಿಂತ ದುಬಾಲ 

ವಗಾಗಳಿಗ ಅಗತಾ ಬಿಂಬಲವನ್ುು ಒದಗಿಸಲಪಗಿದೆ ಎಿಂದು ಅವರು ಹೀಳಿದರು. ಜಿ20 ಸಪಲ ಸ್ಯೀವೆಯ ಅಮಪನ್ತು ಉಪ್ಕರಮವನ್ುು 

2021 ರ ಅಿಂತಾದವರಗ ವಿಸತರಿಸಲು ಒಪಿಪಕೂಿಂಡಿದೆ, ಇದರಿಿಂದ್ಪಗಿ ಅಗತಾವಿರುವವರಿಗ ಮತುತ ಪ್ರಪ್ಿಂಚದ್ಪದಾಿಂತ 

ದುಬಾಲವ್ಪಗಿರುವವರಿಗ ಸವಲಪ ನೆಮಮದಿಯನ್ುು ನೀಡುತತದೆ. 

 

ಶ್ರೀ ಗೂೀಯಲ್ ಅವರು ತೆರಿಗ ಸುಧಪರಣೆಗಳ ವಿಷಯದ ಬಗೆ, ಭಪರತವು ಜಿ20 ಅನ್ುು ಲಪಭದ ಮೂಲ ಮತುತ ಅವರು ತೆರಿಗ 

ವಿಧಿಸುವ ನ್ಪಾಯವ್ಪಾಪಿತಯ ನ್ಡುವಿನ್ ಅಸಪಮರಸಾವನ್ುು ಪ್ರಿಹರಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದೆ. ದೊಡಡ MNCಗಳು ತಮಮ 

ಕಪಯಪಾಚರಣೆಯ ದೆೀಶದಲ್ಲಿ ಕನಷಠ ಪ್ರಿರ್ಪಮಕಪರಿ ಕಪರ್ೂಾರೀಟ್ ತೆರಿಗಯನ್ುು ರ್ಪವತಿಸುವುದನ್ುು ಇದು ಖಚಿತಪ್ಡಿಸುತತದೆ. 

 

ಚಚಾಗಳ ಕುರಿತು ಹಚಿಿನ್ ವಿವರಗಳನ್ುು ನೀಡಿದ ಶ್ರೀ ಗೂೀಯಲ್, ಭರಷ್ಪಟಚಪರ ವಿರೂೀಧಿ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ, ಭಪರತವು ಈ 

ವಷಾ ಭರಷ್ಪಟಚಪರ ವಿರೂೀಧಿ ಕಪಯಾ ಗುಿಂಪಿನ್ ಜಿ20 ಸಹ ಅಧ್ಾಕ್ಷರಪಗಿ, ಆಸಿತ ಮರುಪ್ಡೆಯುವಿಕ, ಮಪಹಿತಿ ಹಿಂಚಿಕ, ಕಪನ್ೂನ್ು 

ಜಪರಿ ಸಹಕಪರ, ತಿಂತರಜ್ಞಪನ್ ಮತುತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಧಪಮದ ನರಪಕರಣೆಗ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ 5 ಚಿಿಂತನ್ಪ ತುಣುಕುಗಳಿಗ ಕೂಡುಗ ನೀಡಿದೆ 

ಎಿಂದು ಹೀಳಿದರು. 

 

ಮಹಿಳಪ ಸಬಲ್ಲೀಕರಣ, ಶ್ಕ್ಷಣ ಮತುತ ಉದೊಾೀಗಕಕ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು, ವ್ಪಣಿಜಾ ಮತುತ ಕೈಗಪರಿಕ ಜವಳಿ, ಗಪರಹಕ 

ವಾವಹಪರಗಳು, ಆಹಪರ ಮತುತ ಸಪವಾಜನಕ ವಿತರರ್ಪ ಸಚಿವರು, ಮಹಿಳಪ ಸಬಲ್ಲೀಕರಣಕಕ ಜಿ20 ಒತುತ ನೀಡುವುದನ್ುು ಭಪರತ 

ಬಿಂಬಲ್ಲಸುತತದೆ ಎಿಂದು ಹೀಳಿದರು. ಭಪರತವು ಲ್ಲಿಂಗ ಆಧಪರಿತ ಹಿಿಂಸಪಚಪರದ ವಿರುದಿ ಭಪಷೆಯನ್ುು ಸ್ಯೀರಿಸಲು ಬಲವ್ಪಗಿ 

ಪ್ರತಿರ್ಪದಿಸಿದೆ ಮತುತ 'ರಿಮೀಟ್ ವಕ್ತಾಿಂಗ್ ಅರೀಿಂಜ್ ಮಿಂಟ್'ಗಳ ಕುರಿತು ಜಿ20 ನ್ ಹೂಸ ನೀತಿ ಚೌಕಟಟನ್ುು ಬಿಂಬಲ್ಲಸಿದೆ. 

 

ಪ್ರವ್ಪಸ್ಯೂೀದಾಮ ವಲಯದ ಚೀತರಿಕಯ ರ್ಪರಮುಖಾತೆಯನ್ುು ಭಪರತವು ವಿಶೆೀಷವ್ಪಗಿ ಈ ವಲಯದ ಮೀಲೆ COVID-19 ರ 

ಪ್ರಭಪವವನ್ುು ಗಮನಸಿದೆ ಎಿಂದು ಶ್ರೀ ಗೂೀಯಲ್ ಹೀಳಿದರು. ಸೃಜನ್ಪತಮಕ ಆರ್ಥಾಕತೆ ಮತುತ ಸಪಿಂಸಕೃತಿಕ ಪ್ರಿಂಪ್ರಯನ್ುು 

ಸಿಂರಕ್ಷಿಸುವ ಜಿ20 ನ್ ಗಮನ್ವನ್ುು ಭಪರತ ಸಪವಗತಿಸುತತದೆ. 

 

ಗಡಿಯಪಚಗಿನ್ ದತ್ಪತಿಂಶ ಹರಿವುಗಳೊಿಂದಿಗ 'ದತತ ಮುಕತ ಹರಿವು ವಿಶ್ಪವಸದೊಿಂದಿಗ' ನರೂಪ್ಣೆಯನ್ುು ಸಮತೊೀಲನ್ಗೂಳಿಸುವ 

ಮತುತ ಅಭಿವೃದಿಿಶ್ೀಲ ರಪಷರಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿಯ ಅಗತಾತೆಗಳನ್ುು ಸರಿಹೂಿಂದಿಸುವ ಅಗತಾವನ್ುು ಭಪರತ ಬಲವ್ಪಗಿ 

ಒತ್ಪತಯಿಸಿದೆ ಎಿಂದು ಸಚಿವರು ಹೀಳಿದರು. ಭಪರತವು 'ಅಭಿವೃದಿಿಗಪಗಿ ಡೆೀಟಪ' ಬಳಸುವ ಮಹತವವನ್ುು ಒತಿತಹೀಳಿದೆ ಎಿಂದು 

ಅವರು ಹೀಳಿದರು. 

 

ಜಿ20 ರಲ್ಲಿ ಭಪರತದ ಧ್ವನಯು ಎಲಪಿ ಅಭಿವೃದಿಿಶ್ೀಲ ರಪಷರಗಳ ಧ್ವನಯನ್ುು ಪ್ರತಿನಧಿಸುತತದೆ ಎಿಂದು ಸಚಿವರು ಒತಿತ 

ಹೀಳಿದರು. 

 

2020 ರಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ನ್ಪಯಕತವಕಕ ಪ್ರಧಪನ್ ಮಿಂತಿರ ಮೀದಿಯವರ ಸಲಹಯನ್ುು ಅನ್ುಸರಿಸುತಿತದೆ ಎಿಂದು ಅವರು ಗಮನಸಿದರು, 



ಜಿ20 ಕಳೆದ ವಷಾ COVID-19 ಪ್ರಿಸಿಿತಿಯ ಕುರಿತು ಅಸಪಮಪನ್ಾ ಸಭೆಯನ್ುು ಕರದಿದೆ. 

 

ಈ ವಷಾ, ಅಫ್ಪಾನಸಪತನ್ದಲ್ಲಿನ್ ಮಪನ್ವಿೀಯ ಬಿಕಕಟಟನ್ುು ಪ್ರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಜಿ20 ಪ್ರಭಪವವನ್ುು ಹಚಿಿಸಲು ಇಟಲ್ಲ ವಿಶೆೀಷ 

ಸಭೆಯನ್ುು ಕರದಿದೆ. ಯುಎನ್ಸ ಚಪಟಾರ್ ಮತುತ ಇತರ ಸಿಂಬಿಂಧಿತ ಅಿಂತರರಪಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಪಧ್ನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿರ್ಪದಿಸಲಪದ ತತವಗಳ 

ಪ್ರಕಪರ, ಮಪನ್ವ ಹಕುಕಗಳಿಗ ಮತುತ ಮೂಲಭೂತ ಸಪವತಿಂತರಾಗಳಿಗ, ವಿಶೆೀಷವ್ಪಗಿ ಅಫ್ಪಾನಸಪತನ್ದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು, 

ಮಕಕಳು, ಅಲಪಸಿಂಖ್ಪಾತರ ಮತುತ ದುಬಾಲ ಜನ್ರ ಹಕುಕಗಳ ಗೌರವದ ಮೀಲೆ ಜಿ20 ಗಮನ್ಹರಿಸಿದೆ. 

 

ಭಪರತವು ಡಿಸ್ಯಿಂಬರ್ 1, 2022-30 ನ್ವೆಿಂಬರ್ 2023 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಿ20 ಅಧ್ಾಕ್ಷ ಸಪಿನ್ವನ್ುು ವಹಿಸಲ್ಲದೆ ಮತುತ ಈ ವಷಾದ 

ಡಿಸ್ಯಿಂಬರ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಟೂರೀಕಪವನ್ುು ಪ್ರವೆೀಶ್ಸಲ್ಲದೆ ಮತುತ ಜಿ20 ವೆೀದಿಕಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದಿಿಶ್ೀಲ ರಪಷರಗಳು ಮತುತ 

ಉದಯೀನ್ುಮಖ ಮಪರುಕಟಟ ಆರ್ಥಾಕತೆಗಳ ಸಮಸ್ಯಾಗಳು ಮತುತ ಕಪಳಜಿಗಳ ಬಗೆ ನ್ಪಯಕತವವನ್ುು ವಹಿಸಲ್ಲದೆ ಎಿಂದು ಶ್ರೀ 

ಗೂೀಯಲ್ ಹೀಳಿದರು. 

ರೂೀಮ್ 

ಅಕೂಟೀಬರ್ 29, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


