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జీ20 సదస ు నేప్థ్ేుంలో, ప్రప్ుంచ సమసేలపెై భారత్ యొకక నాయకత్వుం అలాగే విసత ృత్ స్ాా యి సమసేలపెై 
త్న దృకాథాన్నకి బలమ ైన మదద త్ు లభిస్్త ుంది – శ్ర ీపియూష్ గోయల్ 
 
జీ20 సదస ులో నేత్ల దావరా ఆమోదిుంచబడయ రోమ్ తీరాానాన్ని ఖరారు చయయడుం అనేది ప్రస త త్ుం 
జరుగుత్ుని షెరాాల సమావేశుం యొకక ఎజ ుండా – శ్ర ీగోయల్ 
 
టెసిట ుంగ్ ఇుంకా వాేకిున్ సరటటఫిక ట లత్ో సహా ప్రయాణ డాకయేమ ుంటల  ప్రసార గురటతుంప్ు విషయుంలో జీ20 న ుంచి 
మదద త్ు లభిుంచడుం సుంత్ోషుంగా ఉుంది – శ్ర ీగోయల్ 
 
స సిా రాభివృదిి  ఇుంకా ఆహార భదరత్ కోసుం, చిని మరటయు సనికారు ర ైత్ుల ప్రయోజనాలన  త్ప్ాన్నసరటగా 
ప్రటరక్షుంచాలన్న, స్ాా న్నక ఆహార సుంసకృత్ులన  కాపాడుకోవాలన్న భారత్ నొకికచెపిాుంది. దీన్నవలల  ఆహార 
భదరత్కయ భరోస్ా లభిస త ుంది – శ్ర ీపియూష్ గోయల్ 
 
స్ారూప్ే, దీరఘకాలిక, రాయితీత్ో కూడషన క లలమేట ఫెైనాన్ు, చౌక మరటయు స సిా ర టెకాిలజీకి పరా ప్ేత్, ఇుంకా 
సిా రమ ైన జీవన శ లైి అలాగే బాధ్ేత్ాయుత్మ ైన ఇుంకా విన్నయోగ విధానాలన  అవలుంబుంచడాన్నకి న్నబదిత్ 
వుంటి ప్రప్ుంచ వాత్ావరణ చరేలన  ఉత్యత జప్రటచయుంద కయ కీలకమ ైన సహాయకయల అవసరాన్నకి భారత్ 
మదద తిస్్త ుంది – శ్ర ీగోయల్ 
 
కోవిడ్ త్దనుంత్ర ఆరటాక రటకవరీకి ముుందస త గానే ఎలాుంటి మదద త్ు ఉప్సుంహరణ జరగబో దన్న అలాగే అత్ేుంత్ 
బలహీన వరాా లకయ అవసరమ ైన సహయుం అుందిుంచబడుత్ుుందన్న భారత్ హామీన్నస్్త ుంది – శ్ర ీగోయల్ 
 
2021 చివరట వరకయ రుణాల తిరటగట చెలిలుంప్ు న్నలిపివతే్ చరేన  పొ డషగటుంచయుంద కయ జీ20 అుంగీకరటుంచిుంది, త్దావరా 
ప్రప్ుంచవాేప్త ుంగా సహాయుం అవసరమ ైన పేద దయశాలకయ క ుంత్ ఊరట లభిస త ుంది – శ్ర ీపయిూష్ గోయల్ 



 
రోమ్ లో అకోట బర్ 30-31 త్యదలీోల  జరగన ని రాబో యిే 16వ జీ20 సదస ులో ప్రధాన్న మోదీ పాలగా నడాన్నకి 
సుంబుంధిుంచి త్ాజా ప్రటణామాలన  శ్ర ీపియూష్ గోయల్ ప్ుంచ కయనాిరు 
 
ప్రప్ంచ సమసయలప ై భారత్ నాయకత్ాాన్ని జీ20 గుర్తంచంది అలాగే రాబో యే సదససులో చరచకు రానసని 
అనేక సమసయలప ై భారత్ అభిప్రా యాలకు మదద తిచచంది’’ అన్న ప్రససత తం జరుగుతుని జీ20 ష రాాల 
సమావేశం సమయంలో మీడియాకు ఇచచన వివరణ సందరభంగా శ్ర ీపియూష్ గోయల్ తె్లిప్ారు. 
 
సదససులో నేతలు ఆమోదించే రోమ్  తీరాానాన్ని ఖరారు చేయడమే ప్రససత తం జరుగుతుని ష రాాల 
సమావేశం యొకక ఎజ ండా అనే విషయాన్ని గుర్తంచవచసచ. 
 
ప్రధాన్న మోదీన్న ఇటలీ ప్రధాన్న గౌరవనీయ శ్ర ీమార్యో డరా గ్ ఆహ్వాన్నంచడాన్ని గుర్తంచవచసచ, అలాగే ఈ రోజు 
ఉదయం ఆయన రోమ్ కు చేరుకునాిరు. ప్రధాన్న మోదీక్ి ఇది 8వ జీ20 సదససు. 
 
జీ20 సదససులో ప్రధాన్న ప్ాలగొ నడాన్నక్ి సంబంధించన తుది సనాిహ్వలనస ప్రయవేక్ించేందసకు శ్రీ పియూష్ 
గోయల్ గత 3 రోజులుగా రోమ్ లోనే ఉనాిరు. 
 
ఇటలీలో అక్టో బర్ 27-29 తే్దీలోో  జర్గ్న జీ20 ష రాాల సమవేశంలో శ్ర ీపియూష్ గోయల్ ప్ాలగొ నాిరు. 
అలాగే అనేక జీ20 దేశాల సహచరులత్ో (యూక్ే, జరానీ, ఫ్రా న్సు, ఈయూ, ఇండో నేషియా మర్యు 
సింగప్ూర్) దెైాప్ాక్ిక సమావేశాలు న్నరాహ ంచారు. 
 
అంతరాా తీయ సహక్ారాన్నక్ి సంబంధించ ప్రధానమ ైన ప్రప్ంచ వేదికగా జీ20 ఆవిరభవించందన్న శ్రీ పియూష్ 
గోయల్ పేరకకనాిరు. ప్రప్ంచ సథూ ల దేశ్రయోతాతిత  (జీడీపీ)లో 80%, ప్రప్ంచ వాణిజయంలో 75%, ప్రప్ంచ 
జనాభాలో 60% వాటాకు జీ20 కూటమి ప్రా తిన్నధ్యం వహ స్త ంది. 
 
ఈ ఏడాది ఇటలీ జీ20క్ి అధ్యక్షత వహ ససత ండటాన్ని గమన్నంచవచసచ. ఈ సదససుకు ‘‘మహమాార్ నసంచ 
ర్కవరీ మర్యు ప్రప్ంచ ఆరోగయ న ైతిక న్నయమాళిన్న బలోపేతం చేయడం, ఆర్ూక ర్కవరీ ఇంక్ా తిర్గ్ 
ప్ూరాప్ు సాూ యక్ి చేరచడం, వాత్ావరణ మారుా మర్యు ఇంధ్న ప్ర్వరతన ఇంక్ా సససిూ రాభివృదిి  మర్యు 
ఆహ్వర భదరత’’ప ై ప్రధానంగా దృషిో  సార్సథత , ‘ప్రజలు, భూగహీం, సససంప్నిత’ అనే థీమ్ నస ఎంచసకునాిరు. 
 



శ్ర ీపియూష్ గోయల్ మీడియాత్ో మాటాో డుతూ, ఇటలీ ఎంచసకుని ప్రా ధానయత్ా రంగాలకు భారత్ 
సంప్ూరణంగా మదద తిచచనటలో  చెప్ాారు. జీ20 సదససు నేతల దాారా ఆమోదించబడే రోమ్ తీరాానాన్ని 
ఖరారు చేయడమే త్ాజాగా ప్ూరతయన ష రాాల సమావేశం యొకక ఎజ ండా అన్న ఆయన పేరకకనాిరు. 
 
విసత ృత సాూ యలో క్టవిడ్-19 ఇమూయన ైజేషన్స నస చేప్టటో  విషయంలో భారత్ అనససర్ససత ని విధానం అనేది 
ప్రప్ంచ ప్రజల శరయీససు క్టసమేనని విషయాన్ని జీ20 గుర్తంచందన్న మంతిర చెప్ాారు అలాగే టెసిోంగ్ ఇంక్ా 
వాయకి్ున్స సర్ోఫిక్ టోత్ో సహ్వ ప్రయాణ డాకుయమ ంటో ప్రసార గుర్తంప్ుప ై తన సథచనలకు జీ20 సహచరుల 
నసంచ మదద తు లభించడం ప్టో ఆయన ఆనందం వయకతం చేశారు. 
 
సససిూ రాభివృదిి  మర్యు ఆహ్వర భదరత అంశంప ై, చని ఇంక్ా సనిక్ారు ర ైతుల ప్రయోజనాలనస 
తప్ాన్నసర్గా ప్ర్రక్ించేలా, అలాగే ఆహ్వర భదరతకు గణనీయంగా త్ోడాటలనస అందించే సాూ న్నక ఆహ్వర 
సంసకృతులనస క్ాప్ాడుక్టవడాన్నక్ి వీలుగా ప్ాలసీలు ఉండాలన్న భారత్ ఉదాా ట ంచనటలో  ఆయన త్ెలిప్ారు. 
 
వాత్ావారణ మారుా మర్యు ప్రాయవరణంప ై శ్ర ీగోయల్ మాటాో డుతూ, సారూప్య, దీరకా్ాలిక, రాయతీత్ో 
కూడిన క్ లోమేట్ ఫ ైనాన్సు, చౌక మర్యు సససిూ ర టెక్ాిలజీక్ి ప్రా ప్యత, ఇంక్ా సిూ రమ ైన జీవన శ ైలి అలాగే 
బాధ్యత్ాయుతమ ైన విన్నయోగం మర్యు ఉతాతిత  విధానాలనస అవలంబంచడంత్ో సహ్వ ప్రప్ంచ వాత్ావరణ 
చరయలనస ఉత్ేత జప్ర్చేందసకు కీ్లకమ ైన సహ్వయకుల అవసరం గుర్ంచ భారత్ బలమ ైన వాదననస 
విన్నపించందన్న చెప్ాారు. 
 
క్టవిడ్ తదనంతర ఆర్ూక ర్కవరీ అంశంప ై ఆయన మాటాో డుతూ, జీ20 క్ారాయచరణ వర్కంగ్ గూీప్ సహ్వధ్యక్ష 
దేశంగా ముందససత గానే ఎలాంట  మదద తు ఉప్సంహరణ జరగబో దన్న అలాగే అతయంత బలహీన వరాొ లకు 
అవసరమ ైన మదద తు అందించబడుతుందన్న భారత్ భరోసాన్నససత నిటలో  చెప్ాారు. 2021 చవర్ వరకు రుణాల 
తిర్గ్ చెలోింప్ు న్నలిపివేత చరయనస పొ్ డిగ్ంచేందసకు జీ20 అంగీకర్ంచంది, తదాారా ప్రప్ంచవాయప్త ంగా సహ్వయం 
అవసరమ ైన పేద దేశాలకు క్ ంత ఊరట లభిససత ంది. 
 
ప్నసి సంసకరణల విషయాన్నక్ సేత , లాభాల ఆవిరాభవాన్నక్ి సంబంధించన మూలం మర్యు వాట ప ై ప్నసి 
విధించబడే అధిక్ార ప్ర్ధి మధ్య అసమతులయతనస ప్ర్షకర్ంచాలన్న జీ20న్న భారత్ క్టర్ంది. దీన్నవలో బడా 
బహుళజాతి కంప నీలు (ఎంఎన్స సీలు) త్ాము క్ారయకలాప్ాలు న్నరాహ ససత ని దేశంలోనే వర్తంచబడే కనీస 
క్ారకారేట్ ప్నసినస చెలోించేలా ఇది న్నరాి ర్ససత ందన్న శ్ర ీగోయల్ వివర్ంచారు. 
 



చరచల గుర్ంచ మర్ంతగా వివర్సథత , అవినీతిన్న అర్కటటో  విషయాలప ై శ్ర ీగోయల్ మాటాో డారు. అవినీతి 
న్నరోధ్క వర్కంగ్ గూీప్ నకు సంబంధించ ఈ ఏడాది జీ20క్ి సహ్వధ్యక్షత వహ ససత ని దేశంగా భారత్, అస ట్ 
ర్కవరీ, సమాచార మార్ాడి, చటాో ల అమలులో సహక్ారం, సాంక్ేతికత మర్యు సరొధామాలకు న్నరాకరణకు 
సంబంధించ 5 ఆలోచనాంశాల దిశగా భారత్ త్ోడాాటలనస అందించందన్న ఆయన పేరకకనాిరు. 
 
మహ ళా సాధిక్ారత, విదయ మర్యు ఉప్ాధి అంశాలప ై, వాణిజయ మర్యు ప్ర్శమీలు, టెక్సు టెైల్ు, విన్నయోగ 
వయవహ్వరాలు, ఆహ్వర మర్యు ప్రజా ప్ంపిణీ వయవహ్వరాల మంతిర మాటాో డుతూ... మహ ళా సాధిక్ారతప ై జీ20 
యొకక ప్రా ధానయతకు భారత్ మదద తిస్త ందన్న చెప్ాారు. లింగ ఆధార్త హ ంసకు వయతిరేకంగా తగ్న 
న్నబంధ్నలనస చేరాచలన్న భారత్ గట ోగా వాదించందన్న అలాగే ‘ఇంట  నసంచ ప్న్నచేసే ఏరాాటో’ప ై జీ20 ప్ాలసీ 
క్ారాయచరణకు మదద తిచచందన్న ఆయన పేరకకనాిరు. 
 
ముఖయంగా క్టవిడ్-19 ప్రాయటక రంగంప ై చథపిన ప్రభావాన్ని దృషిోలో ఉంచసకున్న, ఈ రంగం ర్కవరీ 
ప్రా ధానయతనస భారత్ నొక్ికచెపిాందన్న మంతిర చెప్ాారు. సృజనాతాక ఆర్ూక వయవసూ  మర్యు సాంసకృతిక 
వారసత్ాాన్ని ప్ర్రక్ించసక్టవడంప ై జీ20 దృషోి సార్ంచడాన్ని భారత్ సాాగతిస్త ందనాిరు. 
 
సీమాంతర డేటా ప్రవాహ్వలత్ో ‘విశాసనీయత్ో కూడిన ‘సేాచాాయుత డేటా ప్రవాహం’ లక్యయన్ని సమతులయం 
చేయాలిున అవసరాన్ని అలాగే అభివృదిి  చెందసతుని దేశాల అభివృదిి అవసరాలనస ప్ర్గణనలోక్ి 
తీససక్టవాలన్న భారత్ తన వాదననస గట ోగా విన్నపించందన్న మంతిర చెప్ాారు. 
 
జీ20లో భారత్ వాదన అనేది అభివృదిి  చెందసతుని దేశాలన్నింట  వాదనలనస ప్రతిబంబససత ందన్న మంతిర 
ఉదాా ట ంచారు. 
 
2020లో సౌదీ నాయకత్ాాన్నక్ి ప్రధాన్న మోదీ సథచనకు అనసగుణంగానే, గత్ేడాది క్టవిడ్-19 ప్ర్సిూ తిప ై 
అసాధారణ సదససునస జీ20 న్నరాహ ంచందన్న ఆయన పేరకకనాిరు. 
 
ఆఫా్న్నసాూ న్స లో న లక్ ని మానవ సంక్ోబాన్ని ప్ర్షకర్ంచేందసకు జీ20 ప్రభావాన్ని ప్రభావితం చేయడాన్నక్ి 
ఇటలీ ఈ ఏడాది ఒక ప్రత్ేయక సదససునస న్నరాహ ంచంది. ఐకయరాజయసమితి (యూఎన్స) చారోర్ మర్యు ఇతర 
సంబంధిత అంతరాా తీయ సాధ్నాలోో  పొ్ ందసప్రచబడిన సథత్రా ల ప్రక్ారం, మానవ హకుకలు అలాగే ప్రా థమిమిక 
సేాచాలు, ముఖయంగా ఆఫా్న్నసాూ న్స లోన్న మహ ళలు, పిలోలు, మ ైనార్టీలు ఇంక్ా పేద ప్రజల హకుకలకు గౌరవం 
ఇవాడంప ై కూడా జీ20 దృషిో  ప ట ోంది. 
 



2022 డిస ంబర్ 1 నసంచ 2023 నవంబర్ 30 వరకు భారత్ జీ20 అధ్యక్షతనస చేటోనసందన్న అలాగే ఈ 
ఏడాది డిస ంబర్ లో జీ20 తరయం (గడిచన, ప్రససత త, రాబో యే జీ20 అధ్యక్ష దేశాలు)లోక్ి 
అడుగుప డుతుందన్న శ్ర ీగోయల్ చెప్ాారు. అభివృదిి చెందసతుని దేశాలు మర్యు జీ20 ఫ్్ రమ్ లోన్న 
వరిమాన మార కట్ ఆర్ూక వయవసూ ల సమసయలు ఇంక్ా ఆందో ళనలకు సంబంధించ నాయకతా బాధ్యతలనస 
చేప్టోనసందన్న ఆయన వివర్ంచారు. 
 
నయేఢషల్లల 
అకోట బర్ 30, 2021 
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