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ജി20 ഷേർപ , ഷ ോമിൽ നിന്നും ശ്രീ പിയനഷ് ഷ ോയലിന്റ  ശ്പഷയേക 
സുംശ് ഹും  

ഒകഷടോബർ  30, 2021 

 

ജി 20 ഉച്ചഷകോടിയനറട യഷല ദിവസമോയ ഇന്്, ആഷ ോള ആരങ്കകറളക്കന ിച്ചുള്ള 
ഇന്ത്േയനറട ഷനയൃയവത്തിനനും വിവിധ വിേയങ്ങറളക്കന ിച്ചുള്ള കോഴ്ചപ്പോടനകൾക്കനും 
രക്തമോയ പിന്ത്നണ ലഭിക്കനന്ന - ശ്രീ പീയൂഷ് ഷ ോയൽ 

 

ഇഷപ്പോൾ  നടക്കനന് റേർപ്പമോരനറട ഷയോ ത്തിന്റ  അജണ്ട, ജി 20 ഉച്ചഷകോടിയിൽ 
ഷനയോക്കൾ അും ീകരിക്കനനയിനനള്ള  ഷ ോും ശ്പഖ്േോപനത്തിന് അന്ത്ിമരൂപും നൽകനക 
എന്യോണ്,  - ശ്രീ ഷ ോയൽ 

 

പരിഷരോധനയനും വോകസിൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുും ഉൾറപ്പറടയനള്ള യോശ്യോ ഷരഖ്കളുറട 
പരസ്പര അും ീകോരത്തിന് ജി20 സഹശ്പവർത്തകരിൽ നിന്് പിന്ത്നണ 
ലഭിക്കനന്യിൽ സഷന്ത്ോേമനണ്ട്- ശ്രീ ഷ ോയൽ 

സനസ്ഥിര വികസനത്തിനനും ഭക്ഷ്േസനരക്ഷ്യ്ക്കനും ഷവണ്ടിയനള്ള നയങ്ങൾ, റച നകിട 
പോർരവവൽകൃയ കർേകരനറട യോൽപ്പരേങ്ങൾ സുംരക്ഷ്ിക്കണറമന്നും ഭക്ഷ്േ സനരക്ഷ് 
ഉ പ്പോക്കനന്യിനോയി ശ്പോഷദരിക ഭക്ഷ്േ സുംസ്കോരങ്ങൾ സുംരക്ഷ്ിക്കണറമന്നും ഇന്ത്േ 
ആവരേറപ്പട്ടു - ശ്രീ പിയൂഷ് ഷ ോയൽ 

 

ആനനപോയികമോയ, ദീർഘകോല, ഇളവനകഷളോട് കൂടിയ കോലോവസ്ഥോ ധനസഹോയും, 

ലോഭകരവനും സനസ്ഥിരവനമോയ സോഷങ്കയികവിദേയിയനറട ലഭേയ, സനസ്ഥിരമോയ 
ജീവിയശരലിയനും ഉത്തരവോദിത്തവനും ഉപഷഭോ  പോററ്റണനകൾ  സവീകരിക്കനന്യിനനള്ള 
ശ്പയിബദ്ധയ എന്ിവ ഷപോലനള്ള ആഷ ോള കോലോവസ്ഥോ ശ്പവർത്തനങ്ങറള 
രക്തിറപ്പടനത്തനന്യിനനള്ള നിർണോയകമോയ സഹകരണത്തിന്റ  ആവരേകയറയ 
ഇന്ത്േ പിന്ത്നണയ്ക്കനന്ന.- ശ്രീ ഷ ോയൽ   

ഷകോവിഡിന് ഷരേമനള്ള സോമ്പത്തിക വീറണ്ടടനക്കലിനനള്ള പിന്ത്നണ അകോലത്തിൽ 
പിൻവലിക്കിറലെന്നും ഏറ്റവനും ദനർബലരോയ വിഭോ ങ്ങൾക്ക് ആവരേമോയ പിന്ത്നണ 
നൽകനറമന്നും ഇന്ത്േ ഉ പ്പോക്കനന്ന - ശ്രീ ഷ ോയൽ 

 



റഡബ്റ്റ്റ് സർവീസ് സസ്റപൻേൻ സുംരുംഭും 2021 അവസോനും വറര നീട്ടോൻ ജി 20 
സമ്മയിച്ചു, അയനവഴി ഷലോകറമമ്പോടനമനള്ള ആവരേമനള്ളവർക്കനും ദനരബല 
വിഭോ ങ്ങൾക്കനും കന ച്ച് ആരവോസും ലഭിക്കനും- ശ്രീ പിയൂഷ് ഷ ോയൽ 

 

ഒകഷടോബർ 30-31 യീയയികളിൽ ഷ ോമിൽ നടക്കനന് 16-മത് ജി-20 ഉച്ചഷകോടിയിൽ 
ശ്പധോനമശ്ന്ത്ി ഷമോദിയനറട പങ്കോളിത്തറത്തക്കന ിച്ചുള്ള അപ്ഷഡറ്റുകൾ ശ്രീ പിയൂഷ് 
ഷ ോയൽ പങ്കനറവക്കനന്ന. 
 

ആഷ ോള ശ്പയിസന്ധികളിൽ  ഇന്ത്േയനറട ഷനയൃയവറത്ത ജി -20 അും ീകരിക്കനകയനും 
വരോനിരിക്കനന് ഉച്ചഷകോടിയിൽ ഉയർന്നവരനന് വിവിധ വിേയങ്ങളിൽ ഇന്ത്േയനറട 
വീക്ഷ്ണങ്ങറള പിന്ത്നണയ്ക്കനകയനും റചയ്യന," ജി 20 റേർപ്പകളുറട ഷയോ ത്തിൽ 
മോധേമങ്ങഷളോട് സുംസോരിക്കറവ ശ്രീ പീയൂഷ് ഷ ോയൽ പ ഞ്ഞന.ഉച്ചഷകോടിയിൽ 
ഷനയോക്കൾ അും ീകരിക്കനന് ഷ ോും ശ്പഖ്േോപനത്തിന് അന്ത്ിമരൂപും നൽകനക 
എന്യോണ് നടന്നറകോണ്ടിരിക്കനന് റേർപ്പകളുറട ഷയോ ത്തിന്റ  അജണ്ട എന്ത് 
ശ്രഷദ്ധയമോണ് 

 

ഇറ്റലി ശ്പധോനമശ്ന്ത്ി മരിഷയോ ശ്ഡോ ിയനറട ക്ഷ്ണും സവീകരിച്ച ശ്പധോനമശ്ന്ത്ി ഷമോദി, 
ഇന്് രോവിറല ഷ ോമിൽ എത്തി. ശ്പധോനമശ്ന്ത്ിയനറട എട്ടോമത് ജി20 
ഉച്ചഷകോടിയോണിത്. 

 

ജി 20 ഉച്ചഷകോടിയിൽ ശ്പധോനമശ്ന്ത്ി പറങ്കടനക്കനന്യിനനള്ള അവസോന 
യയ്യോറ ടനപ്പുകൾക്ക് ഷമൽഷനോട്ടും വഹിക്കോൻ ശ്രീ പിയൂഷ് ഷ ോയൽ കഴിഞ്ഞ 3 
ദിവസമോയി ഷ ോമിൽ ഉണ്ടോയിരനന്ന. 

ഇറ്റലിയിൽ, ശ്രീ പിയൂഷ് ഷ ോയൽ ഒകഷടോബർ 27 മനയൽ 29 വറര ആ ോമത് ജി 20 
റേർപ്പകളുറട ഷയോ ത്തിൽ പറങ്കടനക്കനകയനും യന്റ  ജി൨൦ tഅന്റ  യനലേ സ്ഥോനും 
വഹിക്കനന് മറ്റുള്ള ഉഷദേോ സ്ഥരനമോയി (യനറക, ജർമ്മനി, ശ്ഫോൻസ്, ഇയന, 
ഇഷന്ത്ോഷനേേ, സിും പ്പൂർ) ഉഭയകക്ഷ്ി സഷമ്മളനങ്ങൾ  നടത്തനകയനും റചയ്യന. 

 

അന്ത്ോരോഷ്ശ്ട സഹകരണത്തിനനള്ള ശ്പധോന ആഷ ോള ഷഫോ മോയോണ്  ജി 20 
മനഷന്ോട്ടു വന്ിട്ടുള്ളത് എന്്   ശ്രീ ഷ ോയൽ പ ഞ്ഞന. ഷലോക ജിഡിപിയനറട 80%, 

ആഷ ോള വേോപോരത്തിന്റ  75%, ഷലോക ജനസുംഖ്േയനറട 60% എന്ിവറയ ജി 20  
ശ്പയിനിധീകരിക്കനന്നറവന്് അഷേഹും പ ഞ്ഞന. 

 

'ജനയ , ഷലോകും, സമൃദ്ധി' എന് ശ്പഷമയത്തിന് കീഴിൽ  "പകർച്ചവേോധിയിൽ   നിന്നള്ള 
വീറണ്ടടനക്കലനും ആഷ ോള ആഷരോ േ ഭരണറത്ത രക്തിറപ്പടനത്തലനും, സോമ്പത്തിക 
വീറണ്ടടനക്കലനും ശ്പയിഷരോധവനും, കോലോവസ്ഥോ വേയിയോനയനും  ഊർജ്ജ ശകമോറ്റവനും 
കൂടോറയ  സനസ്ഥിര വികസനവനും 



 ഭക്ഷ്േ സനരക്ഷ്യനും "എന്ോ വിേയത്തിന് കീഴിലോണ് ഇറ്റലി ഈ വർേും ജി 20 
യനറട അധേക്ഷ്സ്ഥോനും വഹിക്കനന്ത് എന്യനും ശ്രദ്ധിഷക്കണ്ടയോണ്:  

ഇറ്റലി യിരറഞ്ഞടനത്ത മനൻ ണനോ ഷമഖ്ലകറള ഇന്ത്േ പൂർണമോയി 
പിന്ത്നണയ്ക്കനന്നറവന്് മോധേമങ്ങഷളോട് സുംസോരിക്കറവ ശ്രീ ഷ ോയൽ പ ഞ്ഞന. ജി 
20 ഉച്ചഷകോടിയിൽ ഷനയോക്കൾ അും ീകരിക്കനന് ഷ ോും ശ്പഖ്േോപനത്തിന് അന്ത്ിമരൂപും 
നൽകനക എന്യോണ് ഇഷപ്പോൾ സമോപിച്ച റേർപ്പോമോരനറട ഷയോ ത്തിന്റ  
അജണ്ടറയന്് അഷേഹും അ ിയിച്ചു 

വിപനലമോയ COVID-19 ശ്പയിഷരോധ കനത്തിവയ്പ്പ് ആഷ ോള റപോയനനന്മയോറണന് 
ഇന്ത്േയനറട നിലപോട് G20 അും ീകരിച്ചിട്ടുറണ്ടന്നും പരിഷരോധനയനും വോകസിൻ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുും ഉൾറപ്പറടയനള്ള യോശ്യോ ഷരഖ്കളുറട പരസ്പര അും ീകോരും 
സുംബന്ധിച്ച യന്റ  നിർഷേരത്തിന് G20 സഹശ്പവർത്തകരനറട പിന്ത്നണ 
ലഭിക്കനന്യിൽ സഷന്ത്ോേമനറണ്ടന്നും മശ്ന്ത്ി പ ഞ്ഞന. 

 

സനസ്ഥിര വികസനവനും ഭക്ഷ്േസനരക്ഷ്യനും എന് വിേയത്തിൽ, നയങ്ങൾ റച നകിട 
പോർരവവൽകൃയ  കർേകരനറട യോൽപ്പരേങ്ങൾ സുംരക്ഷ്ിക്കണറമന്നും ശ്പോഷദരിക 
ഭക്ഷ്േ സുംസ്കോരങ്ങൾ സുംരക്ഷ്ിക്കണറമന്നും ഇവ ഭക്ഷ്േ സനരക്ഷ്യിൽ   ണേമോയ 
സവോധീനും റചലനത്തനറമന്്  ഇന്ത്േ ഊന്ിപ്പ ഞ്ഞയോയി അഷേഹും അ ിയിച്ചു. 

 

കോലോവസ്ഥോ വേയിയോനറത്തയനും പരിസ്ഥിയിറയയനും സുംബന്ധിച്ച്, ആഷ ോള 
കോലോവസ്ഥോ ശ്പവർത്തനറത്ത രക്തിറപ്പടനത്തനന്യിന് നിർണോയക ശ്പോപ്യരനറട 
ആവരേകയറയക്കന ിച്ച് ഇന്ത്േ രക്തമോയി സുംസോരിച്ചിട്ടുറണ്ടന്് ശ്രീ ഷ ോയൽ 
പ ഞ്ഞന. 

ഇവയിൽ  ആനനപോയികമോയ, ദീർഘകോല, ഇളവനകഷളോട് കൂടിയ  കോലോവസ്ഥോ 
ധനസഹോയും, ലോഭകരവനും  സനസ്ഥിരവനമോയ സോഷങ്കയികവിദേയനറട ലഭേയ, സനസ്ഥിര 
ജീവിയശരലി സവീകരിക്കോനനള്ള ശ്പയിബദ്ധയ, ഉത്തരവോദിത്തഷയോറടയനള്ള  ഉപഷഭോ  
ഉൽപ്പോദന രീയികൾ, വികസിയ രോജേങ്ങൾ ശ്പഷയേകമോയി SDG12 ലക്ഷ്േങ്ങൾ 
ശകവരിക്കനന്യിന്റ  ശ്പോധോനേും എന്ിവ ഉൾറപ്പടനന്ന. 

 

ഷകോവിഡിന് ഷരേമനള്ള സോമ്പത്തിക വീറണ്ടടനക്കൽ സുംബന്ധിച്ച വിേയത്തിൽ, G20 
റശ്ഫയിുംവർക്ക് വർക്കിുംഗ് ശ് ൂപ്പിന്റ  സഹ-റചയർമോറനന് നിലയിലനള്ള , പിന്ത്നണ 
അകോലത്തിൽ പിൻവലിക്കനന്ിറലെന്് ഇന്ത്േ ഉ പ്പോക്കനന്നറണ്ടന്നും ഏറ്റവനും 
ദനർബലരോയ വിഭോ ങ്ങൾക്ക് ആവരേമോയ പിന്ത്നണ നൽകനറമന്നും അഷേഹും 
പ ഞ്ഞന. റഡബ്റ്റ്റ് സർവീസ് സസ്റപൻേൻ ഇനിഷേേറ്റീവ് 2021 അവസോനും വറര 
നീട്ടോൻ ജി20 സമ്മയിച്ചു, അയനവഴി ഷലോകറമമ്പോടനമനള്ള ആവരേമനള്ളവർക്കനും 
ദനർബലവിഭോ ങ്ങൾക്കനും  കന ച്ച് ആരവോസും ലഭിക്കനും 

 



നികനയി പരിഷ്കോരങ്ങളുറട വിേയത്തിൽ, ലോഭത്തിന്റ  ഉ വിടവനും അവയ്ക്ക് 
നികനയി ചനമത്തനന് അധികോരപരിധിയനും യമ്മിലനള്ള റപോരനത്തഷക്കട് 
പരിഹരിക്കോൻ ഇന്ത്േ ജി20 റയ ഷശ്പരിപ്പിച്ചയോയി ശ്രീ ഷ ോയൽ കൂട്ടിഷച്ചർത്തന. 
വൻകിട ബഹനരോശ്ര കമ്പനികൾ അവയനറട ശ്പവർത്തനും നടക്കനന് രോജേത്ത് 
ഏറ്റവനും കന ഞ്ഞ ഫലശ്പദമോയ ഷകോർപ്പഷ റ്റ് നികനയി നൽകനന്നറണ്ടന്് ഇത് 
ഉ പ്പോക്കനും. 

 

അഴിമയി വിരനദ്ധ കോരേങ്ങളിൽ, ഈ വർേറത്ത അഴിമയി വിരനദ്ധ വർക്കിുംഗ് 
ശ് ൂപ്പിന്റ  G20 സഹോധേക്ഷ്ൻ  എന് നിലയിൽ, ആസ്യികൾ  വീറണ്ടടനക്കൽ, 

വിവരങ്ങൾ പങ്കിടൽ, നിയമ നിർവ്വഹണ സഹകരണും, സോഷങ്കയികവിദേ കൂടോറയ 
ഡിനയോൽ  ഓഫ് ഷസഫ് റഹവൻ  എന്ിവയനമോയി ബന്ധറപ്പട്ട 5 
ചിന്ത്ോവിേയങ്ങൾക്കോയി സുംഭോവന നൽകിയിട്ടുറണ്ടന്് ശ്രീ ഷ ോയൽ പ ഞ്ഞന.  

സ്ശ്യീ രോക്തീകരണും, വിദേോഭേോസും, റയോഴിൽ എന്ിവയനമോയി ബന്ധറപ്പട്ട 
വിേയങ്ങളിൽ വോണിജേ, വേവസോയ റടകശൈൽ, ഉപഷഭോക്തൃ കോരേ, ഭക്ഷ്േ, 

റപോയനവിയരണ മശ്ന്ത്ി, സ്ശ്യീ രോക്തീകരണത്തിന് G20 നൽകനന് ഊന്ലിറന ഇന്ത്േ 
പിന്ത്നണയ്ക്കനന്നറവന്് അഭിശ്പോയറപ്പട്ടു. ലിും ോധിഷ്ഠിയ അശ്കമങ്ങൾറക്കയിറര 
ഭോേ ഉൾറപ്പടനത്തണറമന്് ഇന്ത്േ രക്തമോയി വോദിക്കനകയനും 'വിദൂര ശ്പവർത്തന 
ശ്കമീകരണങ്ങൾ' എന്യിറനക്കന ിച്ചുള്ള ജി 20 യനറട പനയിയ നയ ചട്ടക്കൂടിറന 
പിന്ത്നണയ്ക്കനകയനും റചയ്യന. 

വിഷനോദസഞ്ചോര ഷമഖ്ലയനറട വീറണ്ടടനപ്പിന്റ  ശ്പോധോനേും ഇന്ത്േ 
എടനത്തനകോണിച്ചയോയി ശ്രീ ഷ ോയൽ കൂട്ടിഷച്ചർത്തന. ശ്കിയോത്മക 
സമ്പദ്വേവസ്ഥയിലനും സോുംസ്കോരിക ശപയൃകും സുംരക്ഷ്ിക്കനന്യിലനും ജി20യനറട 
ശ്രദ്ധറയ ഇന്ത്േ സവോ യും റചയ്യുന്ന. 

 

‘ഡോറ്റ ശ്ഫീ ഷലോ വിത്ത് ശ്ടൈ്’ ആഖ്േോനറത്ത വിവിധ രോജേങ്ങൾക്കിടയിലനള്ള ഡോറ്റോ 
ഷലോകളുമോയി സന്ത്നലിയമോഷക്കണ്ടയിന്റ യനും വികസവര രോജേങ്ങളുറട വികസന 
ആവരേകയകറള ഉൾറക്കോള്ളുന്വയോക്കി മോററ്റണ്ടയിന്റ യനും ആവരേകയ ഇന്ത്േ 
രക്തമോയി അഭിശ്പോയറപ്പട്ടയോയി മശ്ന്ത്ി പ ഞ്ഞന. 'വികസനത്തിനോയനള്ള 
ഡോറ്റ'ഉപഷയോ ിഷക്കണ്ടയിന്റ  ശ്പോധോനേത്തിന് ഇന്ത്േ ഊന്ൽ നൽകിയിട്ടുറണ്ടന്നും 
അഷേഹും കൂട്ടിഷച്ചർത്തന 

 

ജി20യിൽ  ഇന്ത്േ എലെോ വികസവര രോജേങ്ങളുറടയനും അഭിശ്പോയറത്ത 
ശ്പയിനിധീകരിക്കനന്നറവന്് മശ്ന്ത്ി ഊന്ിപ്പ ഞ്ഞന. 

 

2020-ൽ സൗദി ഷനയൃയവഷത്തോടനള്ള ശ്പധോനമശ്ന്ത്ി ഷമോദിയനറട നിർഷേരറത്ത യനടർന്ോണ് 
കഴിഞ്ഞ വർേും റകോവിഡ്-19 സോഹചരേഷത്തോട് അനനബന്ധിച്ചു ജി20 
അസോധോരണമോയ ഉച്ചഷകോടി വിളിച്ചത്. 



ഈ വർേും, അഫ് ോനിസ്ഥോനിറല മോനനേിക ശ്പയിസന്ധിറയ അഭിസുംഷബോധന 
റചയ്യുന്യിൽ ജി20 യനറട സവോധീനും ശ്പഷയോജനറപ്പടനത്തനന്യിനോണ് ഇറ്റലി ഒരന 
ശ്പഷയേക ഉച്ചഷകോടി വിളിച്ചുകൂട്ടിയത്. യനഎൻ ചോർട്ട ിലനും മറ്റ് ശ്പസക്തമോയ 
അന്ത്ോരോശ്ര സുംഘടനകളിലനും  ശ്പയിപോദിച്ചിരിക്കനന് യയവങ്ങൾക്കനനസരിച്ച്, 
മനനേേോവകോരങ്ങഷളോടനും മൗലിക സവോയശ്ന്ത്േങ്ങഷളോടനും, ശ്പഷയേകിച്ച് 
അഫ് ോനിസ്ഥോനിറല സ്ശ്യീകൾ, കനട്ടികൾ, നേൂനപക്ഷ്ങ്ങൾ, ദനർബലരോയ ആളുകൾ 
എന്ിവരനറട അവകോരങ്ങഷളോടനള്ള പരി ണനയിഷലക്ക് ജി20 ശ്രദ്ധ ഷകശ്രീകരിച്ചു. 

 

2022-30 നവുംബർ 2023 കോലയളവിൽ ഇന്ത്േ ജി20 അധേക്ഷ്സ്ഥോനും ഏററ്റടനക്കനറമന്നും 
ഈ വർേും ഡിസുംബ ിൽ ഷശ്ടോയിക്കയിൽ ശ്പഷവരിക്കനറമന്നും ജി20 ഷഫോ ത്തിൽ 
വികസവര രോജേങ്ങളുറടയനും വളർന്നവരനന് വിപണി സമ്പദ്വേവസ്ഥകളുറടയനും 
ശ്പശ്നങ്ങളിലനും ആരങ്കകളിലനും ഷനയൃയവും വഹിക്കനറമന്നും ശ്രീ ഷ ോയൽ പ ഞ്ഞന. . 

  

ഷ ോും 

ഒകഷടോബർ 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. 


