
G20 Sherpa, Shri Piyush Goyal holds Special Briefing from 

Rome 
October 30, 2021 

 دی بریفنگ خصوصی سے روم نے گوئل پیوش جناب شیرپا 02 جی

 0202 ،اکتوبر30 

 

 پر مسائل مختلف اور قیادت کی ہندوستان پر خدشات عالمی پر، موقع کے کانفرنس چوٹی 02 جی

 گوئل پیوش جناب - ہے حاصل حمایت مضبوط کوبھارت کی رائے 

 سربراہی 02 جی لیڈران جسے ہے، دینا شکل حتمی کو اعالمیہ روم ایجنڈا کا میٹنگ جاری کی شیرپا

 گوئل جناب - گے اپنائیں میں اجالس

 ساتھیوں کے 02 جی پر شناخت باہمی کی دستاویزات سفری سمیت سرٹیفکیٹس ویکسین اور ٹیسٹنگ

 گوئل جناب - ہے خوشی پر کرنے حاصل تعاون سے

 کو پالیسیوں کہ ہے کیا اصرار اس بات پر نے ہندوستان لیے، کے فوڈ سیکورٹی اور ترقی پائیدار

 کرنا تحفظ کا ثقافت غذائی مقامیاور  چاہیے، کرنا تحفظ کا مفادات کے کسانوں پسماندہ اور چھوٹے

 گوئل پیوش جناب - گا جائے بنایا یقینی کو تحفظ غذائی میں نتیجے کے جس چاہیے

 سستی مالیات، موسمیاتی رعایتی مدتی، طویل ،مناسب کے لئے کارروائی موسمیاتی عالمی ہندوستان

 اور دارانہ ذمہ اور زندگی طرز پائیدار اور ،جیسے کام کے لئے رسائی تک ٹیکنالوجی پائیدار اور

 حمایت کی ضرورت کی کاموںفعال بنانے والے  اہم لیے کے عزم کے اپنانے کو نمونوں کے کھپت

 گوئل جناب - ہے کرتا

 پہلے سے وقت لیے کے بحالی اقتصادی کی بعد کے کووڈ کہ ہے رہا بنا یقینی کو بات اس ہندوستان

 - جائے کی فراہم مدد ضروری کو طبقوں کمزور زیادہ سے سب اور ،ہو نہ دستبرداری سے حمایت

 گوئل جناب

 سے جس ہے کیا اتفاق پر بڑھانے تک آخر کے 0202 کو اقدام کے معطلی سروس قرض نے 02جی 

 گوئل پیوش جناب - گی ملے سہولت کو لوگوں کمزور اور مند ضرورت میں بھر دنیا

وزیر  میں کانفرنس چوٹی G-20 ویں21 والی ہونے کو اکتوبر 02-02 میں روم نے گوئل پیوش جناب

 کیں شیئر اپڈیٹس میں بارے کے شرکت کی مودی اعظم



 پرمختلف مسائل  نے اس اور ہے کیا تسلیم کو قیادت کی ہندوستان پر خدشات عالمی نے 02جی 

 پیوش جناب" گے آئیں سامنے میں اجالس سربراہی آئندہ جو ہے کی حمایت کی رائے کے ہندوستان

 ۔کہا ہوئے دیتے بریفنگ کو میڈیا دوران کے میٹنگ جاری کی شرپا 02 –جی  نے گوئل

 جسے ہے دینا شکل حتمی کو ڈیکلریشن روم ایجنڈا کا اجالس جاری کے شیرپا کہ رہے واضح

 ۔گے اپنائیں قائدین میں اجالس سربراہی

۔ ہے کیا مدعو نے ڈریگی ماریووزیر اعظم عزت مآب  کے اٹلی کو مودی وزیر اعظم کہ رہے واضح

 ۔ہے کانفرنس چوٹی 02جی  ویں 8 کی اعظم وزیر یہ۔ ہیں پہنچے روم صبح آج وہ اور

 نگرانی کی تیاریوں حتمی کی شرکت کی اعظم وزیر میں اجالس سربراہی 02 جی گوئل پیوش جناب

 ۔ہیں میں روم سے دنوں 3 گزشتہ لیے کے

 کی شرکت میں میٹنگ شیرپا 02 جی ویں 6 تک اکتوبر 02 سے 02 نے گوئل پیوش جناب میں، اٹلی

 اور انڈونیشیا یونین، یورپی فرانس، جرمنی، برطانیہ،) منصبوں ہم 02 جی سے بہت اپنے اور

 ۔کیں میٹنگ طرفہ دو ساتھ کے( سنگاپور

 ابھرا پر طور کے فورم عالمی اہم ایک لیے کے تعاون االقوامی بین 02جی  کہ کہا نے گوئل جناب

 کی دنیا اور فیصد 27 کا تجارت عالمی فیصد، 82 کا پی ڈی جی کی دنیا 02 جی کہ کہا نے انہوں۔ ہے

 ۔ہے کرتا نمائندگی کی آبادی فیصد 62

 سیارہ، لوگ،' -ہے موضوع کا جس ہے رہا کر صدارت کی G20 سال اس اٹلی کہ رہے واضح

 عالمی اور بازیابی سے مرض وبائی"کہ  ہے گئی کی مرکوز توجہ پر میں اس بات جس' خوشحالی

 اور تبدیلی موسمیاتی لچک، اور بحالی اقتصادیاور  ،بنایا جائے مضبوط کو حکمرانی کی صحت

 پر توجہ مرکوز کی جائے۔ "حفاظت کی خوراک اور ترقی پائیدار اور منتقلی کی توانائی

 کی شعبوں ترجیحی کردہ منتخب کے اٹلی ہندوستان کہ کہا نے گوئل جناب ہوئے کرتے بات سے میڈیا

 روم ایجنڈا کا میٹنگ والی ہونے ختم ابھی کی شیرپاس کہ کہا نے انہوں۔ ہے کرتا حمایت مکمل

 ۔گے اپنائیں میں سمٹ 02جی  لیڈران جسے تھا، دینا شکل حتمی کو ڈیکلریشن

 پر پیمانے وسیع کہ ہے کی تائید کی موقف اس کے ہندوستان نے 02جی  کہ کہا نے وزیربھارتی 

 طرف کی ساتھیوں کے 02جی  وہ اور ہے ایک سود مند عمل پر سطح عالمی ٹیکے حفاظتی 22-کووڈ

اپنی  میں بارے کے شناخت باہمی کی سرٹیفکیٹس ویکسین اور ٹیسٹنگ بشمول دستاویزات سفری سے

 ۔ہیں خوش پر کرنے حاصل تعاون پر تجویز

 ہے دیا زور پر بات اس نے ہندوستان کہ کہا نے انہوں پر، معاملے کے تحفظ غذائی اور ترقی پائیدار

 محفوظ کو کلچر فوڈ مقامی اور ،کریں تحفظ کا مفادات کے کسانوں پسماندہ اور چھوٹے پالیسیاں کہ

 اہم مدد ملے گی۔ کو تحفظ غذائی میں نتیجے جس کے رکھیں



 کو کارروائی موسمیاتی عالمی نے ہندوستان پر، ماحولیات اور تبدیلی موسمیاتی کہ کہا نے گوئل جناب

 طویل ،مناسب میں جس ہےدیا  زور پر ضرورت کی فعال بنانے والے کاموں اہم لیے کے کرنے تیز

 اور اس کے ساتھ ساتھ رسائی، تک ٹیکنالوجی پائیدار اور سستی مالیات، موسمیاتی رعایتی مدتی،

 کی ممالک یافتہ ترقی پر طور خاص اور پیٹرن کے پیداوار اور کھپت دارانہ ذمہ ،زندگی طرز پائیدار

 ۔ہے شامل عہد کا اپنانے کواہمیت  کی کرنے پورا کو اہداف کے 20-ایس ڈی جی  سے طرف

 ورکنگ ورک فریم 02 جیکہ  کہا، نے انہوں پر، معاملے کے بحالی اقتصادی کی بعد کے کووڈ

 حمایت وقت از قبل کہ ہے رہا بنا یقینی کو بات اس ہندوستان پر، طور کے چیئرز شریک کے گروپ

 نے 02جی  ۔جائے کی فراہم مدد ضروری کو طبقوں کمزور زیادہ سے سب اور ہو نہ دستبرداری سے

 ضرورت سے جس ہے کیا اتفاق پر بڑھانے تک آخر کے 0202 کو اقدام کے معطلی سروس قرض

 ۔گی ملے سہولت کو لوگوں کمزور میں بھر دنیا اور مندوں

 کہ ہے دیا زور پر 02 جی نے ہندوستان پر، معاملے کے اصالحات ٹیکس کہ کہا مزید نے گوئل جناب

 ان جہاں کرے دور کو مطابقت عدم درمیان کے اختیار دائرہ کے ان اور ذرائع کے کرنے پیدا منافع وہ

 ملک کے کام اپنے ملٹی نیشنل کمپنیاں بڑی کہ گا بنائے یقینی کو بات اس یہ۔ ہے جاتا لگایا ٹیکس پر

 ۔کریں ادا ٹیکس کارپوریٹ موثر کم از کم میں

 کے بدعنوانی انسداد کہ کہا نے گوئل جناب ہوئے، کرتے وضاحت مزید میں بارے کے چیت بات

 کے چیئرمین شریک G20 کے گروپ ورکنگ بدعنوانی انسداد سال اس نے ہندوستان پر، معامالت

 اور ٹیکنالوجی تعاون، والے کرنے نافذ قانون تبادلے، کے معلومات وصولی، کی اثاثوں پر، طور

 کیا ہے۔اپنی طرف سے پیش  پیسز تھنک 7 متعلق سے دینے سے انکار گاہ پناہ محفوظ

 ٹیکسٹائل، صنعت اور کامرس پر، امور متعلق سے روزگار اور تعلیم بنانے، بااختیار کو خواتین

 بنانے اختیار با کو خواتین ہندوستان کہ کہا نے وزیر کے تقسیم عوامی اور خوراک امور، کے صارفین

 شامل کو بات خالف کے تشدد پر بنیاد صنفی نے ہندوستان۔ ہے کرتا حمایت کی زور کے G20 پر

 ورک فریم پالیسی نئے کے G20 پر' انتظامات ورکنگ ریموٹ' اور ہے کی وکالت پرزور کی کرنے

 ۔ہے کی حمایت کی

 اثرات کے 22 -کووڈ پر سیاحت کے شعبے پر طور خاص نے ہندوستان کہ کہا مزید نے گوئل جناب

 معیشت تخلیقی ہندوستان۔ ہے کیا اجاگر کو اہمیت کی بحالی کی شعبے کے سیاحت ہوئے دیکھتے کو

 ۔ہے کرتا مقدم خیر کا توجہ کی G20 پر تحفظ کے ورثے ثقافتی اور

 کے ترقی کی ممالک پذیر ترقی اور فلو کے ڈیٹا پار سرحد نے ہندوستان کہ کہا نے موصوف وزیر

 کی کرنے پیدا توازن میں بیانیہ' فلو فری ڈیٹا ساتھ کے اعتماد' ساتھ کے کرنے ایڈجسٹ کو تقاضوں

 اہمیت کی استعمال کے' ڈیٹا لیے کے ترقی' نے ہندوستان کہ کہا مزید نے انہوں۔ دیا زور پر ضرورت

 ۔ہے دیا زور پر



 کی ممالک پذیر ترقی تمام آواز کی ہندوستان میں 02جی  کہ دیا زور پر بات اس نے موصوف وزیر

 ۔ہے کرتی نمائندگی کی آواز

کے پیش  تجویز کی مودی اعظم وزیر کو قیادت سعودی میں 0202 کہ کیا نوٹ اس بات کو نے انہوں

 ۔تھا بالیا اجالس سربراہی معمولی غیر ایک پر صورتحال کی 22 -کووڈ سال گزشتہ نے 02جی  نظر

 فائدہ سے ورسوخ اثر کے 02جی  لیے کے نمٹنے سے بحران انسانی میں افغانستان نے اٹلی سال، اس

 دیگر اور چارٹر کے متحدہ اقوام نے 02جی ۔ بالیا اجالس سربراہی خصوصی ایک لیے کے اٹھانے

 بچوں، خواتین، میں افغانستان پر طور خاص ،مطابق کے اصولوں درج میں قوانین االقوامی بین متعلقہ

 توجہ بھی پر احترام کےآزادی  بنیادی اور حقوق انسانیسمیت  حقوق کے لوگوں کمزور اور اقلیتوں

  کی۔ مرکوز

 کی 02 جی دوران کے 0203 نومبر 32سے  0200 دسمبر 2 ہندوستان کہ کہا نے گوئل جناب

 فورم 02 جی اور ہے واال ہونے داخل میں ٹرائیکا میں دسمبر سال اس اور ،ہے واال سنبھالنے صدارت

 کرے قیادت پر خدشات اور مسائل کے معیشتوں کی مارکیٹ ہوئی ابھرتی اور ممالک پذیر ترقی میں

 ۔گا

 

 روم

 0202 اکتوبر، 02

 

 

 

 

 

 

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 


