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అసమాన్యమైన వర్చువల్ G20 లీడర్స్ సమ్మిట్ పై 

పత్రికా ప్రకటన 

మార్చి 26, 2020 

 

COVID-19 మహమ్మారి వ్యాప్తివల్ల ఎదురయ్యే సవాళ్లను 

చర్చిించడానికి మరియు ప్రపించ సమన్వయ ప్రతిస్పిందనను 

రూప ిందిించడానికి 2020 మార్చి 26 న అసమాన్యమైన వర్చువల్ G20 

నాయకుల సదస్సు సమావేశమైిందిఅింతకుముిందు ., ఈ విషయింపై 
ప్రధానమింత్రి సౌదీ అరేబియా యువరాజు తో టెలిఫోన్ సింభాషణ 

జరిపారు .ఈ అసమాన్యమైన G20 సమ్మిట్ COVID-19 

మహమ్మారిపై ఆర్థిక మింత్రులు మరియు కేింద్రీయ బ్యాింక్ 

గవర్నర్ల మరియు G20 షెర్పాల సమావేశ పరాకాష్ట. 
 

ఈ సమావేశింలో, మహమ్మారిని అరికట్టడానికి మరియు ప్రజలను 

రక్షిించడానికి అవసరమైన అన్ని చర్యలు తీసుకోవడానికి G20 

నాయకులు అింగీకరిించారు .వారు వైద్య సామాగ్రి, రోగనిర్ధారణ 
సాధనాలు, చికిత్సలు, మిందులు మరియు టీకాల అిందుబాటుతో సహ 

మహమ్మారికి వ్యతిరేకింగా పోరాటింలో WHO య క్క ఆదేశాన్ని 

బలోపేతిం చేయడానికి మద్దతు ఇచ్చారు. 
 

మహమ్మారి య క్క ఆర్ధిక మరియు సామాజిక వ్యయాన్ని 

తగ్గిించడానికి మరియు ప్రపించ వృద్ధి, మార్కెట్ స్థిరత్విం 

మరియు స్థితిస్థాపకతను బలోపేతిం చేయడానికి అిందుబాటులో ఉన్న 

అన్ని విధాన సాధనాలను ఉపయోగిించటానికి నాయకులు కట్టుబడి 

ఉన్నారు .COVID-19 య క్క సామాజిక మరియు ఆర్ధిక ప్రభావాన్ని 

ఎదుర్కోవటానికి G20 దేశాలు ప్రపించ ఆర్థిక వ్యవస్థలో 5 

ట్రిలియన్ డాలర్లకు పైగా చ ప్పిించడానికి కట్టుబడి ఉన్నాయి .
WHO నేతృత్వింలోని COVID-19 సింఘీభావ ప్రతిస్పిందన 



నిధికు స్వచ్చిందింగా ) సాలిడారిటీ రెస్పాన్స్ ఫిండ్(
.సహకరిించడానికి నాయకులు అింగీకరిించారు 
 

G20 య క్క ఈ అసమాన్యమైన సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసిన సౌదీ 

అరేబియా రాజుకు ప్రధానమింత్రి కృతజ్ఞతలు తెలిపారుతన  .
వ్యా్్యలలో, మహమ్మారి య క్క ఆిందోళనకరమైన సామాజిక 

మరియు ఆర్ధిక వ్యయాన్ని ప్రధాని గుర్తిించారు, ప్రపించ 

జిడిపిలో 80% మరియు ప్రపించ జనాభా సిం్్యలో 60% వాటా 

ఉన్నప్పటికీ, 90% COVID-19 కేసులు మరియు 88% మరణాలు G20 

దేశాలలో ఉన్నాయని ఆయన అన్నారుప్ .రపించ మహమ్మారిపై 
పోరాడటానికి స్పష్టమైన కార్యాచరణ ప్రణాళికతో ముిందుకు 

రావాలని ఆయన G20 కి పిలుపునిచ్చారు. 
 

ప్రపించ శ్రేయస్సు మరియు సహకారిం అనే  ఆశయింలో మానవులను 

కేింద్రీకృతింగా ఉించాల్సిన అవసరాన్ని, వైద్య పరిశోధన మరియు 

అభివృద్ధి య క్క ప్రయోజనాలను స్వేచ్చగా మరియు బహిరింగింగా 

పించుకోవడిం మరియు సానుకూలింగా స్పిందిించే మానవత్వ ఆరోగ్య 

సింరక్షణ వ్యవస్థలను అభివృద్ధి చేయడిం, పరస్పరిం 

అనుసింధానిించబడిన ప్రపించ గ్రామిం క రకు ఒక క త్త సింక్షోభ 

నిర్వహణ నియమావళి మరియు విధానాలను ప్రోత్సహిించడిం,  WHO 

వింటి  అింతర్ ప్రభుత్వ సింస్థలను బలోపేతిం చేయడిం మరియు 

సింస్కరిించడిం మరియు COVID-19 ఫలితింగా, ము్్యింగా ఆర్థికింగా 

బలహీనింగా ఉన్నవారికి ఏర్పడే ఆర్థిక ఇబ్బిందులను తగ్గిించడానికి 

కలిసి పనిచేయాలని ప్రధాని న క్కిచెప్పారు. 
 

మానవజాతి య క్క సామూహిక శ్రేయస్సు కోసిం, క త్త 

ప్రపించీకరణకు సహాయపడాలని మరియు మానవత్విం య క్క ఉమ్మడి 

ప్రయోజనాలను ప్రోత్సహిించడానికి బహుపాక్షిక వేదికలు ఉిండాలని 

ప్రధాని నాయకులకు పిలుపునిచ్చారు. 
 

 

  



 

సమావేశ ముగిింపులో, G20 నాయకుల ప్రకటన జారీ చేయబడిింది, ఇది 

మహమ్మారిపై పోరాడటానికి సమన్వయింతో కూడిన ప్రపించ 

ప్రతిస్పిందన కోసిం పిలుపునిచ్చిింది, ప్రపించ ఆర్థిక వ్యవస్థను 

పరిరక్షిించడానికి చర్యలు తీసుకోవడిం, వాణిజ్య అింతరాయాన్ని 

తగ్గిించడిం మరియు ప్రపించ సహకారాన్ని పెించే చర్యలను కోరిింది. 
 

క త్త ఢిల్లీ 

మార్చి 26, 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. 

 


