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ஜி20 தலைவர்களின் 15வது உச்சிமாநாடு 

నవంబర్ 21, 2020 
சவுதி அரேபியா, நவம்பர் 21-22 ஆகிய ரததிகளில் கூட்டிய 15வது ஜி20 உச்சிமாநாட்டில் 

பிேதமர் திரு நரேந்திே ரமாடி பங்ரகற்றார்.  19 உறுப்பு நாடுகளின் 

தலைவர்கள், ஐரோப்பிய யூனியன் மற்றும் அலைப்பு விடுக்கப்பட்ட இதே நாடுகள் 

மற்றும் சர்வரதச அலமப்புகள் கைந்து ககாண்ட இந்த உச்சிமாநாடு, ககாவிட்-

19 கதாற்று காேணமாக காகணாலி காட்சி மூைம் நடத்தப்பட்டது. 

  

2. ககாவிட்-19 கதாற்று சாவல்கள் மற்றும் தலடகளுக்கு இலடரய இந்தாண்டு 

ஜி20 மாநாட்டுக்கு கவற்றிகேமாக தலைலம தாங்கியதற்கும், 2020-ல் இேண்டாவது 

ஜி20 உச்சிமாநாட்லட காகணாலிக் காட்சி மூைம் நடத்தியதற்கும் சவுதி அரேபியா 

மற்றும் அதன் தலைலமக்கு பிேதமர் பாோட்டு கதாிவித்தார். 

  

3. சவுதி தலைலமயில் நடந்த இந்த உச்சி மாநாடு, ‘‘அலனவருக்குமான 21ம் 

நூற்றாண்டின் வாய்ப்புகலள உணர்ந்து ககாள்வது’’ என்ற கருப் கபாருலள லமயமாக 

ககாண்டு நடந்தது. இது ககாவிட் கதாற்று ரநேத்தில் அதிக முக்கியத்துவத்லதப் 

கபற்றுள்ளது.  இேண்டு நாட்களாக, இேண்டு அமர்வுகளுடன் நடந்த இந்த மாநாட்டின் 

ககாள்லக, ககாரோனா கதாற்லற முறியடிப்பது, கபாருளாதாேம் மற்றும் ரவலை 

வாய்ப்லப மீட்பது மற்றும் அலனத்தும் உள்ளடங்கிய, நிலையான, மீளக்கூடிய 

எதிர்காைத்லத உருவாக்குவது ஆகியவற்றில் கவனம் கசலுத்தியது.  இந்த 2 நாள் 

மாநாட்டுக்கு இலடரய ககாவிட் தயார்நிலை மற்றும் பூமிலயப் பாதுகாப்பது பற்றிய 

நிகழ்ச்சிகளுக்கும் திட்டமிடப்பட்டது.  

  

4. மனித வேைாற்றில் ககாவிட்-19 கதாற்று, முக்கியமான திருப்புமுலன என்றும், 2ம் 

உைகப் ரபாருக்குப்பின், உைகம் சந்தித்த மிகப் கபாிய சவால் என்றும் பிேதமர் 

குறிப்பிட்டார்.  ஜி20 அலமப்பின் உறுதியான 

நடவடிக்லக, கபாருளாதாேம், ரவலைவாய்ப்பு, வர்த்தகம் ஆகியவற்லற மீட்ரபாரதாடு 

நின்று விடாமல், பூமிலய பாதுகாப்பதிலும் கவனம் கசலுத்த ரவண்டும் எனவும் அவர் 



அலைப்பு விடுத்தார்.  நாம் அலனவரும் எதிர்காைத்தின் நம்பிக்லகலயப் கபற்றவர்கள் 

என அவர் குறிப்பிட்டார். 

  

5. ககாரோனாவுக்குப் பிந்லதய உைகிற்கான, புதிய உைகளாவிய பட்டியலை  தயாாிக்க 

ரவண்டும் எனவும், அதில் திறலமயானவர்கலள பேந்தளவில் உருவாக்குதல், சமூகத்தின் 

அலனத்து தேப்பினருக்கும் கதாைில்நுட்பம் கசன்றலடவலத உறுதி 

கசய்தல், நிர்வாகத்தில் கவளிப்பலடத்தன்லம, பூமிலய பாதுகாப்பது என்ற 4 முக்கிய 

அம்சங்கள் இடம் கபற ரவண்டும் எனவும் பிேதமர் அலைப்பு விடுத்தார். இதன் 

அடிப்பலடயில், புதிய உைகுக்கான அடித்தளத்லத அலமக்க முடியும் என பிேதமர் 

கூறினார். 

  

6. கடந்த சிை தசாப்தங்களாக, முதலீடு மற்றும் நிதியில்தான் கவனம் கசலுத்தப்பட்டது 

என்பலத சுட்டிக்காட்டிய பிேதமர்,  திறலமயான மனித சக்திலய பேந்த அளவில் 

உருவாக்குவதில் கவனம் கசலுத்த ரவண்டிய ரநேம் வந்துள்ளது என்றார்.  இது மக்களின் 

கவுேவத்லத மட்டும் உயர்த்தாமல், கநருக்கடிகலள சந்திக்கும் சக்திலயயும் அளிக்கும் 

என்றார்.  புதிய கதாைில்நுட்பத்தின் மீதான மதிப்பீடு, வாழ்க்லகலய எளிதாக்குவது 

மற்றும் ரமம்படுத்துவது அடிப்பலடயில் இருக்க ரவண்டும் என அவர் கூறினார். 

  

7. ஆட்சி நிர்வாகத்தில் மிகுந்த கவளிப்பலடத்தன்லம இருக்க ரவண்டும் எனவும், இது 

சவால்கலள எதிர்ககாள்ள மக்கலள ஊக்குவிக்கும் மற்றும் அவர்களின்   நம்பிக்லகலய 

அதிகாிக்கும் எனவும் அவர் கூறினார்.  சுற்றுச்சூைல் மற்றும் இயற்லகலய லகயாள்வதில் 

உாிலமயாளர் ரபால் கசயல்படாமல், அறங்காவைர் ரபால் கசயல்பட்டால், அது 

முழுலமயான மற்றும் ஆரோக்கியமான வாழ்க்லக நலடமுலறக்கும் நம்லம 

ஊக்குவிக்கும். இது கார்பன் கவளிரயற்றத்லதக் குலறக்கும் ககாள்லகயாக இருக்கும் 

என்றார்.  

  

8. எங்கிருந்து ரவண்டுமானாலும் பணியாற்றைாம், என்பது ககாவிடுக்குப் பிந்லதய 

உைகில் ஏற்பட்டுள்ள புதிய இயல்பு நிலை.  இதனால் ஜி20 கசயைகம் மற்றும் ஆவண 

களஞ்சியத்லத கமய்நிகர் முலறயில் உருவாக்க பிேதமர் ஆரைாசலன கதாிவித்தார். 

  



9. நவம்பர் 22ம் ரததி வலே கதாடரும் 15வது ஜி20 தலைவர்களின் 

கூட்டம், தலைவர்களின் பிேகடனம், மற்றும் ஜி20 தலைலமலய இத்தாலியிடம் சவுதி 

அரேபியா ஒப்பலடப்பது ரபான்றவற்றுடன் நிலறவலடயும்.  

 

న్యూఢిల్లీ 
నవంబర్ 21, 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 


