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G 20 ਸ਼ੇਰਪਾ ਸਰੀ ਪੀਯਸੂ ਗਇੋਲ ਨ਼ੇ ਕੀਤੀ ਰੋਮ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ ਬ੍ਰੀਵ ਿੰਗ  

 

30 ਅਕਤੂਬ੍ਰ, 2021 

 

G 20 ਵਿਖਰ ਿਿੰਮ਼ੇਲਨ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਾਂ ਦੀ ਸਾਮ ਨੂਿੰ ਆਲਮੀ ਖਦਵਸਆਾਂ ਬ੍ਾਰ਼ੇ ਭਾਰਤ ਦ਼ੇ ਆਗਆੂਾਂ ਅਤ਼ੇ ਿਖੱ-
ਿਖੱ ਮ ਵੱਦਆਾਂ 'ਤ਼ੇ ਇਿ ਦ਼ੇ ਵਿਚਾਰਾਾਂ ਨੂਿੰ ਵਮਲੀ ਮਜ਼ਬ੍ਤੂ ਵਿਮਾਇਤ - ਸਰੀ ਪੀਯਸੂ ਗਇੋਲ 

 

ਸ਼ੇਰਪਾ ਦੀ ਮਜੌਦੂਾ ਮੀਵ ਿੰਗ ਦਾ ਏਜਿੰਡਾ ਰਮੋ ਐਲਾਨੀਏ ਨੂਿੰ ਅਿੰਵਤਮ ਰਪੂ ਦ਼ੇਣਾ ਿ,ੈ ਜ ੋG  -20 ਿਿੰਮ਼ੇਲਨ 
ਵਿਚੱ ਆਗਆੂਾਂ ਦ ਆਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਿ਼ੇਗਾ - ਸਰੀ ਗਇੋਲ 

  

 ਿੈਵ ਿੰਗ ਅਤ਼ੇ ਿਕੈਿੀਨ ਿਰ ੀਵ ਕ਼ੇ ਾਾਂ ਿਮ਼ੇਤ ਯਾਤਰਾ ਿਬ੍ਿੰਧੀ ਦਿਤਾਿ਼ੇਜ਼ਾਾਂ ਨੂਿੰ ਆਪਿੀ ਮਾਨਤਾ ਦ਼ੇਣ ਦ਼ੇ 
ਮਾਮਲ਼ੇ 'ਚ G20 ਿਵਿਯਗੋੀਆਾਂ ਦੀ ਵਿਮਾਇਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਖ ਸ ਿਾਾਂ - ਸਰੀ ਗਇੋਲ 

 

ਵ ਕਾਊ ਵਿਕਾਿ ਅਤ਼ੇ ਭਜੋਨ ਿ ਰਵੱਖਆ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨ਼ੇ ਇਿ ਗਲੱ 'ਤ਼ੇ ਜ਼ਰੋ ਵਦਤੱਾ ਿ ੈਵਕ ਨੀਤੀਆਾਂ ਨੂਿੰ 
ਛ ੋ਼ੇ ਅਤ਼ੇ ਿੀਮਾਾਂਤ ਵਕਿਾਨਾਾਂ ਦ਼ੇ ਵਿਤੱਾਾਂ ਦੀ ਰਵੱਖਆ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ,ੈ ਿਥਾਨਕ ਭਜੋਨ ਿਵੱਭਆਚਾਰਾਾਂ ਨੂਿੰ 
ਿ ਰਵੱਖਅਤ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ,ੈ ਵਜਿ ਨਾਲ ਭਜੋਨ ਿ ਰਵੱਖਆ ਯਕੀਨੀ ਿ ੋਿਕ਼ੇਗੀ  - ਸਰੀ ਪੀਯਸੂ ਗਇੋਲ 

 

ਭਾਰਤ ਆਲਮੀ ਜਲਿਾਯ ੂਕਾਰਿਾਈ ਵਜਿੇਂ ਅਨ ਕੂਲ, ਲਿੰਬ੍ੀ ਵਮਆਦ ਦ਼ੇ, ਵਰਆਇਤੀ ਜਲਿਾਯ ੂਵਿਤੱਪਸੋਣ, 

ਵਕ ਾਇਤੀ ਅਤ਼ੇ ਵ ਕਾਊ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤਕੱ ਪਿ ਿੰਚ, ਅਤ਼ੇ ਵ ਕਾਊ ਜੀਿਨ ਸਲੈੀ ਅਤ਼ੇ ਵਜ਼ਿੰਮ਼ੇਿਾਰ ਖਪਤ ਦ਼ੇ 
ਪ ੈਰਨਾਾਂ ਨੂਿੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਿਚਨਬ੍ਧੱਤਾ ਪਰਤੀ ਮਿਤੱਿਪਰੂਨ ਿਮਰਥਕਾਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਵਿਮਾਇਤ ਕਰਦਾ 
ਿ ੈ- ਸਰੀ ਗਇੋਲ 

 

ਭਾਰਤ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾ ਵਰਿਾ ਿ ੈਵਕ ਕਵੋਿਡ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਦੀ ਆਰਵਥਕ ਬ੍ਿਾਲੀ ਲਈ ਿਮੇਂ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਾਂ 
ਵਿਮਾਇਤ ਿਾਪਿ ਨਾ ਲਈ ਜਾਿ਼ੇ ਅਤ਼ੇ ਿਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ਰੋ ਿਰਗਾਾਂ ਨੂਿੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਿ਼ੇ - 
ਸਰੀ ਗਇੋਲ 

 



G20 ਨ਼ੇ ਕਰਜ਼ਾ ਿਾਪਿੀ ਦੀ ਮ ਅਤੱਲੀ ਬ੍ਾਰ਼ੇ ਪਵਿਲਕਦਮੀ ਨੂਿੰ 2021 ਦ਼ੇ ਅਿੰਤ ਤਕੱ ਵਿਿਥਾਰ ਦ਼ੇਣ 'ਤ਼ੇ 
ਿਵਿਮਤੀ ਵਦਤੱੀ ਿ,ੈ ਵਜਿ ਨਾਲ ਦ ਨੀਆ ਭਰ ਦ਼ੇ ਲੋੜਿਿੰਦ ਅਤ਼ੇ ਕਮਜ਼ਰੋ ਲੋਕਾਾਂ ਨੂਿੰ ਕ ਝੱ ਿਖੌ ਿ ੋਿਕ਼ੇਗੀ - 
ਸਰੀ ਪੀਯਸੂ ਗਇੋਲ 

 

ਸਰੀ ਪੀਯਸੂ ਗਇੋਲ ਨ਼ੇ ਰਮੋ ਵਿਚੱ 30-31 ਅਕਤੂਬ੍ਰ ਨੂਿੰ ਿਣੋ ਿਾਲ਼ੇ 16ਿੇਂ G-20 ਵਿਖਰ ਿਿੰਮ਼ੇਲਨ ਵਿਚੱ 
ਪਰਧਾਨ ਮਿੰਤਰੀ ਮਦੋੀ ਦੀ ਸਮਵੂਲਅਤ ਬ੍ਾਰ਼ੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।   

 

G-20 ਨ਼ੇ ਆਲਮੀ ਵਚਿੰਤਾਿਾਾਂ ਬ੍ਾਰ਼ੇ ਭਾਰਤ ਦ਼ੇ ਆਗੂਆਾਂ ਦ਼ੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂਿੰ ਿਿੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿੈ ਅਤ਼ੇ ਆਉਣ 
ਿਾਲ਼ੇ ਵਿਖਰ ਿਿੰਮ਼ੇਲਨ ਵਿਚੱ ਵਿਆਪਕ ਮ ੱਵਦਆਾਂ 'ਤ਼ੇ ਭਾਰਤ ਦ਼ੇ ਵਿਚਾਰਾਾਂ ਦੀ ਵਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਿੈ।" G20 
ਸ਼ੇਰਪਾ ਮੀਵ ਿੰਗ ਦਰੌਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬ੍ਾਤ ਕਰਦ਼ੇ ਿੋਏ ਸਰੀ ਪੀਯੂਸ ਗੋਇਲ ਨ਼ੇ ਵਕਿਾ।   

 

ਇਿ ਗੱਲ ਗੌਰਤਲਬ੍ ਿੈ ਵਕ ਸ਼ੇਰਪਾ ਦੀ ਮਜੌੂਦਾ ਮੀਵ ਿੰਗ ਦਾ ਏਜਿੰਡਾ ਰੋਮ ਐਲਾਨੀਏ ਨੂਿੰ ਅਿੰਵਤਮ ਰਪੂ ਦ਼ੇਣਾ 
ਿੈ, ਜੋ ਵਿਖਰ ਿਿੰਮ਼ੇਲਨ ਵਿਚੱ ਆਗਆੂਾਂ ਿੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਿ਼ੇਗਾ। 
 

ਵਜ਼ਕਰਯੋਗ ਿੈ ਵਕ ਪਰਧਾਨ ਮਿੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇ ਲੀ ਦ਼ੇ ਪਰਧਾਨ ਮਿੰਤਰੀ ਮਿਾਮਵਿਮ ਸਰੀ ਮਾਰੀਓ ਡਰਾਗੀ ਦ਼ੇ 
ਿੱਦ਼ੇ 'ਤ਼ੇ ਅਜੱ ਿਿ਼ੇਰ਼ੇ ਰੋਮ ਪਿ ਿੰਚ਼ੇ ਿਨ। ਇਿ ਪਰਧਾਨ ਮਿੰਤਰੀ ਦੀ ਸਮਵੂਲਅਤ ਿਾਲਾ 8ਿਾਾਂ G 20 ਵਿਖਰ 
ਿਿੰਮ਼ੇਲਨ ਿੈ। 
 

ਸਰੀ ਪੀਯੂਸ ਗੋਇਲ G-20 ਵਿਖਰ ਿਿੰਮ਼ੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪਰਧਾਨ ਮਿੰਤਰੀ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਦੀਆਾਂ ਅਿੰਵਤਮ 
ਵਤਆਰੀਆਾਂ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਪਛਲ਼ੇ 3 ਵਦਨਾਾਂ ਤੋਂ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਿੀ ਿਨ। 

ਇ ਲੀ ਵਿਚੱ ਸਰੀ ਪੀਯੂਸ ਗੋਇਲ ਨ਼ੇ 27-29 ਅਕਤੂਬ੍ਰ ਤੱਕ 6ਿੀਂ G-20 ਸ਼ੇਰਪਾ ਮੀਵ ਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਿੱਾ 
ਵਲਆ ਅਤ਼ੇ ਆਪਣ਼ੇ ਬ੍ਿ ਤ ਿਾਰ਼ੇ G-20 ਿਮਰ ਤਬ੍ਾਿਾਾਂ (ਇਿੰਗਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ,  ਰਾਾਂਿ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਿਿੰਘ, 

ਇਿੰਡੋਨ਼ੇਸੀਆ ਅਤ਼ੇ ਵਿਿੰਗਾਪ ਰ) ਨਾਲ ਦ ਿੱਲੀ ਮੀਵ ਿੰਗਾਾਂ ਕੀਤੀਆਾਂ।  

ਸਰੀ ਗੋਇਲ ਨ਼ੇ ਵਕਿਾ ਵਕ G-20 ਆਲਮੀ ਿਵਿਯੋਗ ਦ਼ੇ ਪਰਮ ੱਖ ਆਲਮੀ ਮਿੰਚ ਿਜੋਂ ਉਭਵਰਆ ਿੈ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਵਕਿਾ 
ਵਕ G-20 ਮ ਲਕਾਾਂ ਅਿੰਦਰ ਦ ਨੀਆ ਦ਼ੇ ਕ ੱਲ ਘਰ਼ੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 80% ਪੈਦਾ ਿ ਿੰਦਾ ਿੈ, ਆਲਮੀ ਿਪਾਰ ਦਾ 
75% ਵਿੱਿਾ ਿੈ ਅਤ਼ੇ ਦ ਨੀਆ ਦੀ 60% ਆਬ੍ਾਦੀ ਰਵਿਿੰਦੀ ਿੈ। 

ਇਿ ਗੱਲ ਵਧਆਨਯੋਗ ਿੈ ਵਕ ਇ ਲੀ ਇਿ ਿਾਲ G-20 ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ 'ਲੋਕ, ਗਰਵਿ, ਖ ਸਿਾਲੀ' ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ 
ਕਰ ਵਰਿਾ ਿੈ, ਵਜਿ ਦਾ ਕੇਂਦਰ "ਮਿਾਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬ੍ਿਾਲੀ ਅਤ਼ੇ ਆਲਮੀ  ਵਿਿਤ ਪਰਸਾਿਨ ਨੂਿੰ ਮਜ਼ਬੂ੍ਤ ਕਰਨਾ, 



ਆਰਵਥਕ ਬ੍ਿਾਲੀ ਅਤ਼ੇ ਲਚਕੀਲਾਪਣ, ਜਲਿਾਯੂ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਅਤ਼ੇ ਊਰਜਾ ਪਵਰਿਰਤਨ ਅਤ਼ੇ ਵ ਕਾਊ ਵਿਕਾਿ 
ਅਤ਼ੇ ਭੋਜਨ ਿ ਰੱਵਖਆ" ਿੈ।  

 

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦ਼ੇ ਿੋਏ ਸਰੀ ਗੋਇਲ ਨ਼ੇ ਵਕਿਾ ਵਕ ਭਾਰਤ ਇ ਲੀ ਦ ਆਰਾ ਚ ਣ਼ੇ ਗਏ ਤਰਜੀਿੀ ਖ਼ੇਤਰਾਾਂ 
ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ਼ੇ ਵਕਿਾ ਵਕ ਿ ਣ਼ੇ-ਿ ਣ਼ੇ ਿੋਈ ਸ਼ੇਰਪਾ  ਮੀਵ ਿੰਗ ਦਾ ਏਜਿੰਡਾ ਰੋਮ 
ਐਲਾਨੀਏ ਨੂਿੰ ਅਿੰਵਤਮ ਰੂਪ ਦ਼ੇਣਾ ਿੀ, ਜੋ G -20 ਿਿੰਮ਼ੇਲਨ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਾਂ ਦ ਆਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਿ਼ੇਗਾ। 

 

ਮਿੰਤਰੀ ਨ਼ੇ ਵਕਿਾ ਵਕ G -20 ਨ਼ੇ ਭਾਰਤ ਦ਼ੇ ਇਿ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਵਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਿੈ ਵਕ ਵਿਆਪਕ ਕੋਵਿਡ-19 
 ੀਕਾਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਭਲਾਈ ਿੈ ਅਤ਼ੇ ਉਿ  ੈਿਵ ਿੰਗ ਅਤ਼ੇ ਿੈਕਿੀਨ ਿਰ ੀਵ ਕ਼ੇ  ਿਮ਼ੇਤ ਯਾਤਰਾ 
ਦਿਤਾਿ਼ੇਜ਼ਾਾਂ ਨੂਿੰ ਆਪਿੀ ਮਾਨਤਾ ਦ਼ੇਣ ਬ੍ਾਰ਼ੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦ਼ੇ ਿ ਝਾਅ ਪਰਤੀ G -20 ਿਵਿਯੋਗੀਆਾਂ ਤੋਂ ਵਿਮਾਇਤ ਪਰਾਪਤ 
ਕਰ ਖ ਸ ਿਨ। 

 

ਵ ਕਾਊ ਵਿਕਾਿ ਅਤ਼ੇ ਖ ਰਾਕ ਿ ਰੱਵਖਆ ਦ਼ੇ ਮ ੱਦ਼ੇ 'ਤ਼ੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ਼ੇ ਵਕਿਾ ਵਕ ਭਾਰਤ ਨ਼ੇ ਇਿ ਗੱਲ 'ਤ਼ੇ ਜ਼ੋਰ ਵਦੱਤਾ 
ਿੈ ਵਕ ਨੀਤੀਆਾਂ ਛੋ ਼ੇ ਅਤ਼ੇ ਿੀਮਾਾਂਤ ਵਕਿਾਨਾਾਂ ਦ਼ੇ ਵਿੱਤਾਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤ਼ੇ ਿਥਾਨਕ ਭੋਜਨ ਿੱਵਭਆਚਾਰਾਾਂ ਨੂਿੰ 
ਿ ਰੱਵਖਅਤ ਰੱਖਣ ਿਾਲੀ ਿੋਣ਼ੇਆਾਂ ਚਾਿੀਦੀਆਾਂ ਿਨ, ਵਜਿ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਿ ਰੱਵਖਆ ਵਿੱਚ ਿੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਮਲ਼ੇਗਾ। 

 

ਸਰੀ ਗੋਇਲ ਨ਼ੇ ਵਕਿਾ ਵਕ ਆਲਮੀ ਜਲਿਾਯੂ ਕਾਰਿਾਈ ਅਤ਼ੇ ਿਾਤਿਰਨ ਬ੍ਾਰ਼ੇ ਭਾਰਤ ਨ਼ੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕ਼ੇ 
ਨਾਲ ਆਲਮੀ ਜਲਿਾਯੂ ਕਾਰਿਾਈ ਦ਼ੇ ਮਿੱਤਿਪੂਰਨ ਿਮਰਥਕਾਾਂ ਵਜਿੇਂ ਅਨ ਕੂਲ, ਲਿੰਬ੍ੀ ਵਮਆਦ ਦ਼ੇ, ਵਰਆਇਤੀ 
ਜਲਿਾਯੂ ਵਿੱਤਪੋਸਣ, ਵਕ ਾਇਤੀ ਅਤ਼ੇ ਵ ਕਾਊ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਪਿ ਿੰਚ, ਅਤ਼ੇ ਵ ਕਾਊ ਜੀਿਨ ਸੈਲੀ, ਵਜ਼ਿੰਮ਼ੇਿਾਰ 
ਖਪਤ ਅਤ਼ੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪੈ ਰਨਾਾਂ ਅਤ਼ੇ ਖਾਿ ਤੌਰ 'ਤ਼ੇ ਵਿਕਵਿਤ ਦ਼ੇਸਾਾਂ ਿੱਲੋਂ SDG 12 ਦ਼ੇ  ੀਵਚਆਾਂ ਨੂਿੰ ਪਰਾਪਤ 
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤ਼ੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਿੈ।  

 

ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਦੀ ਆਰਵਥਕ ਬ੍ਿਾਲੀ ਦ਼ੇ ਮ ੱਦ਼ੇ 'ਤ਼ੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ਼ੇ ਵਕਿਾ ਵਕ G-20  ਰ਼ੇਮਿਰਕ ਿਰਵਕਿੰਗ ਗਰ ੱਪ 
ਦ਼ੇ ਿਵਿ-ਪਰਧਾਨ ਿਜੋਂ ਭਾਰਤ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾ ਵਰਿਾ ਿੈ ਵਕ ਿਮੇਂ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਾਂ ਿਵਿਮਾਇਤ ਿਾਪਿ ਨਾ ਲਈ 
ਜਾਿ਼ੇ ਅਤ਼ੇ ਿਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਿਰਗਾਾਂ ਨੂਿੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਿ਼ੇ। G20 ਨ਼ੇ ਕਰਜ਼ਾ ਿਾਪਿੀ 
ਮ ਅੱਤਲੀ ਪਵਿਲ ਨੂਿੰ 2021 ਦ਼ੇ ਅਿੰਤ ਤੱਕ ਵਿਿਥਾਰਤ ਕਰਨ ‘ਤ਼ੇ ਿਵਿਮਤੀ ਵਦੱਤੀ ਿੈ, ਵਜਿ ਨਾਲ ਲੋੜਿਿੰਦਾਾਂ 
ਅਤ਼ੇ ਦ ਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਾਂ ਨੂਿੰ ਕ ਝ ਿੌਖ ਿੋਿ਼ੇਗੀ। 



 

ਇਿ ਤੋਂ ਛ ੱ  ਸਰੀ ਗੋਇਲ ਨ਼ੇ ਵਕਿਾ ਵਕ  ੈਕਿ ਿ ਧਾਰਾਾਂ ਦ਼ੇ ਮ ੱਦ਼ੇ 'ਤ਼ੇ ਭਾਰਤ ਨ਼ੇ G-20 ਨੂਿੰ ਮ ਨਾਫ਼ੇ ਦ਼ੇ ਿਰੋਤ 
ਅਤ਼ੇ ਉਨ੍ਾਾਂ 'ਤ਼ੇ  ੈਕਿ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦ਼ੇ ਅਵਧਕਾਰ ਖ਼ੇਤਰ ਦ਼ੇ ਬ਼੍ੇਮ਼ੇਲ ਨੂਿੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਉੱਤ਼ੇ ਜ਼ੋਰ ਵਦੱਤਾ ਿੈ। ਇਿ 
ਨਾਲ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਿੋ ਿਕ਼ੇਗਾ ਵਕ ਿੱਡੀਆਾਂ MNCs ਆਪਣ਼ੇ ਿਿੰਚਾਲਨ ਿਾਲ਼ੇ ਦ਼ੇਸ ਵਿੱਚ ਘੱ ੋ-ਘੱ  ਪਰਭਾਿੀ 
ਕਾਰਪੋਰ਼ੇ   ੈਕਿ ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ ਕਰਨ। 

 

ਵਿਚਾਰ-ਿ ਾਾਂਦਰ਼ੇ ਬ੍ਾਰ਼ੇ ਿੋਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦ਼ੇ ਿੋਏ ਸਰੀ ਗੋਇਲ ਨ਼ੇ ਵਕਿਾ ਵਕ ਭਾਰਤ ਨ਼ੇ ਇਿ ਿਾਲ ਵਭਰਸ ਾਚਾਰ 
ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਜ ਿਮੂਿ ਦ਼ੇ G-20 ਿਵਿ-ਪਰਧਾਨ ਿਜੋਂ ਵਭਰਸ ਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਮਵਲਆਾਂ ਬ੍ਾਰ਼ੇ ਜਾਇਦਾਦ ਿਿੂਲੀ, 
ਿੂਚਨਾ ਿਾਾਂਝਾਕਰਨ, ਕਾਨੂਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਿਵਿਯੋਗ,  ੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤ਼ੇ ਿ ਰੱਵਖਅਤ ਪਨਾਿ ਦ਼ੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ 
ਨਾਲ ਿਬ੍ਿੰਧਤ 5 ਵਿਚਾਰਾਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਿੈ।  

 

ਮਵਿਲਾ ਿਸਕਤੀਕਰਨ, ਵਿੱਵਖਆ ਅਤ਼ੇ ਰ ਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਿਬ੍ਿੰਧਤ ਮ ੱਵਦਆਾਂ 'ਤ਼ੇ ਿਣਜ ਅਤ਼ੇ ਉਦਯੋਗ, ਕੱਪੜਾ, 

ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲ਼ੇ , ਖ ਰਾਕ ਅਤ਼ੇ ਜਨਤਕ ਿਿੰਡ ਮਿੰਤਰੀ ਨ਼ੇ ਵਕਿਾ ਵਕ ਭਾਰਤ ਔਰਤਾਾਂ ਦ਼ੇ ਿਸਕਤੀਕਰਨ ਬ੍ਾਰ਼ੇ G -

20 ਦ਼ੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਭਾਰਤ ਨ਼ੇ ਵਲਿੰਗ-ਆਧਾਵਰਤ ਵਿਿੰਿਾ ਦ਼ੇ ਵਿਰ ੱਧ ਭਾਸਾ ਨੂਿੰ 
ਸਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਿਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਿੈ ਅਤ਼ੇ 'ਵਰਮੋ  ਿਰਵਕਿੰਗ ਵਿਿਿਥਾ' ਬ੍ਾਰ਼ੇ G20 ਦ਼ੇ ਨਿੇਂ 
ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਾਂਚ਼ੇ ਦੀ ਵਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਿੈ। 

 

ਸਰੀ ਗੋਇਲ ਨ਼ੇ ਅੱਗ਼ੇ ਵਕਿਾ ਵਕ ਭਾਰਤ ਨ਼ੇ ਿੈਰ-ਿਪਾ ਾ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਿਾਲੀ, ਖਾਿ ਤੌਰ 'ਤ਼ੇ ਇਿ ਿੈਕ ਰ ਉੱਤ਼ੇ 
ਕੋਵਿਡ-19 ਦ਼ੇ ਪਰਭਾਿ ਦ਼ੇ ਮੱਦ਼ੇਨਜ਼ਰ, ਦ਼ੇ ਮਿੱਤਿ ਨੂਿੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਰਥਵਿਿਿਥਾ ਅਤ਼ੇ 
ਿੱਵਭਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਿਤ ਨੂਿੰ ਿ ਰੱਵਖਅਤ ਰੱਖਣ 'ਤ਼ੇ G-20 ਦ਼ੇ  ੋਕਿ ਦਾ ਿ ਆਗਤ ਕਰਦਾ ਿੈ। 

 

ਮਿੰਤਰੀ ਨ਼ੇ ਵਕਿਾ ਵਕ ਭਾਰਤ ਨ਼ੇ ਿਰਿੱਦ ਪਾਰ ਡ਼ੇ ਾ ਦੀ ਆਿਜਾਈ ਅਤ਼ੇ ਵਿਕਾਿਸੀਲ ਦ਼ੇਸਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਵਿਕਾਿ 
ਜ਼ਰੂਰਤਾਾਂ ਦਾ ਿਮਾਿਸੀਕਰਨ ਦ਼ੇ 'ਭਰੋਿ਼ੇ ਨਾਲ ਮ ਕਤ ਡ਼ੇ ਾ ਆਿਾਜਾਈ' ਦ਼ੇ ਵਬ੍ਰਤਾਾਂਤ ਨੂਿੰ ਿਿੰਤ ਵਲਤ ਕਰਨ ਦੀ 
ਲੋੜ 'ਤ਼ੇ ਜ਼ੋਰ ਵਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ਼ੇ ਅੱਗ਼ੇ ਵਕਿਾ ਵਕ ਭਾਰਤ ਨ਼ੇ 'ਵਿਕਾਿ ਲਈ ਡ਼ੇ ਾ' ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤ਼ੇ ਜਾਾਂ ਤ਼ੇ ਜ਼ੋਰ 
ਵਦੱਤਾ। 

 



ਮਿੰਤਰੀ ਨ਼ੇ ਜ਼ੋਰ ਦ਼ੇ ਕ਼ੇ ਵਕਿਾ ਵਕ G-20 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਿਾਜ਼ ਿਾਰ਼ੇ ਵਿਕਾਿਸੀਲ ਦ਼ੇਸਾਾਂ ਦੀ ਆਿਾਜ਼ ਦਾ 
ਨ ਮਾਇਿੰਦਾ ਿੈ। 

 

ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ਼ੇ ਵਕਿਾ ਵਕ 2020 ਵਿੱਚ ਿਾਊਦੀ ਆਗੂਆਾਂ ਨ਼ੇ ਪਰਧਾਨ ਮਿੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦ਼ੇ ਿ ਝਾਅ' ਤ਼ੇ ਿੀ G -20 ਨ਼ੇ 
ਵਪਛਲ਼ੇ ਿਾਲ ਕੋਵਿਡ -19 ਿਵਥਤੀ 'ਤ਼ੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਿਿੰਮ਼ੇਲਨ ਬ੍ ਲਾਇਆ ਿੀ। 

 

ਇਿ ਿਾਲ ਇ ਲੀ ਨ਼ੇ ਅ ਗਾਵਨਿਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮ ਨੱਖੀ ਿਿੰਕ  ਨੂਿੰ ਿੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ G20 ਦ਼ੇ ਪਰਭਾਿ ਦਾ ਲਾਭ 
ਚ ੱਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਿਿੰਮ਼ੇਲਨ ਬ੍ ਲਾਇਆ। G20 ਨ਼ੇ ਿਿੰਯ ਕਤ ਰਾਸ ਰ ਦ਼ੇ ਚਾਰ ਰ ਅਤ਼ੇ ਿੋਰ ਿਬ੍ਿੰਧਤ  
ਆਲਮੀ ਦਿਤਾਿ਼ੇਜ਼ਾਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵਿਧਾਾਂਤਾਾਂ ਅਨ ਿਾਰ ਮਨ ੱਖੀ ਅਵਧਕਾਰਾਾਂ ਅਤ਼ੇ ਬ੍ ਵਨਆਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਾਂ, ਖਾਿ 
ਕਰਕ਼ੇ ਅ ਗਾਵਨਿਤਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਾਂ, ਬੱ੍ਵਚਆਾਂ, ਘੱ  ਵਗਣਤੀਆਾਂ ਅਤ਼ੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਾਂ ਦ਼ੇ ਅਵਧਕਾਰਾਾਂ ਦ਼ੇ ਿਨਮਾਨ 
'ਤ਼ੇ ਿੀ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ। 

 

ਸਰੀ ਗੋਇਲ ਨ਼ੇ ਵਕਿਾ ਵਕ ਭਾਰਤ 1 ਦਿਿੰਬ੍ਰ, 2022-30 ਨਿਿੰਬ੍ਰ 2023 ਦੌਰਾਨ G-20 ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ 
ਿਿੰਭਾਲਣ ਜਾ ਵਰਿਾ ਿੈ ਅਤ਼ੇ ਇਿ ਿਾਲ ਦਿਿੰਬ੍ਰ ਵਿੱਚ  ਰ ੋਈਕਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿ਼ੇਸ ਕਰ਼ੇਗਾ ਿੈ ਅਤ਼ੇ G-20  ੋਰਮ 
ਅਿੰਦਰ ਵਿਕਾਿਸੀਲ ਦ਼ੇਸਾਾਂ ਅਤ਼ੇ ਉਭਰ ਰਿ਼ੇ ਬ੍ਾਜ਼ਾਰ ਅਰਥਚਾਵਰਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਿਮੱਵਿਆਿਾਾਂ ਅਤ਼ੇ ਵਚਿੰਤਾਿਾਾਂ ਨੂਿੰ 
ਪਰਮ ੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ਼ੇਸ ਕਰ਼ੇਗਾ।  

ਰੋਮ 

29 ਅਕਤੂਬ੍ਰ, 2021 
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