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અસાધારણ વર્ચ્યઅુલ જી20 આગવેાનોનાાં શિખર સાંમલેન પર પ્રસે રીલીઝ 

માર્ ુ26, 2020 

 

કોશવડ-19 મહામારીનાાં ફેલાવાથી આવી પડેલા પડકાર પર ર્ર્ાુ કરવા અને વૈશવવક સાંકશલત પ્રશતભાવનયાં ઘડતર કરવા માટે 

26 મારુ્ 2020 નાાં રોજ એક અસાધારણ વર્ચ ય્ુઅલ જી20 આગેવાનોનાાં શિખર સાંમેલનને ્ોજવામાાં આવ ય્ાં હતયાં. આ 

શવષ્ પર વડાપ્રધાને સાઉદી અરબનાાં ક્રાઉન શપ્રન્સ સાથે ટેલીફોન પર વાતર્ીત કરી હતી. આ અસાધારણ જી20 શિખર 

સાંમેલન કોશવડ-19 મહામારી પર નાણામાંત્રીઓ અને કેશન્િ્ બેંકનાાં ગવનુરોની મીટટગ અને જી20 િેરપા મીટટગનયાં 

સમાપન હતી.  

 

આ મીટટગ પર, મહામારીને કાબૂમાાં લેવા અને લોકોનયાં રક્ષણ કરવા માટે તમામ જરૂરી પગલાઓ લેવા જી20 આગેવાનો 

સાંમત થ્ા હતા. તેઓએ તબીબી પૂરવઠાઓ, શનદાનનાાં સાધનો, સારવારો, દવાઓ અને રસીઓ પહોંર્ાડવા સશહત 

શવવવ આરોગ્્ સાંસ્થાનાાં હયકમને મજબૂત બનાવવા સમથુન પણ આપ્યાં હતયાં. 
 

આ મહામારીનાાં આર્થથક અને સામાશજક ખર્ુન ે ન્્ૂનતમ કરવા અને વૈશવવક વૃશધધ, માકેટની શસ્થરતા જાળવવા અને 

શસ્થશતસ્થાપકતા સયદૃઢ્ઢ કરવા ઉપલબ્ધ તમામ નીતીગત સાધનોનો ઉપ્ોગ કરવા પણ આગેવાનો પ્રશતબધધ થ્ા હતા. 
કોશવડ-19 ની સામાશજક અને આર્થથક અસરનો પ્રશતકાર કરવા માટે જી20 દેિોએ વૈશવવક અથુતાંત્રમાાં 5 ટ્રિશલ્ન ય્એસ 

ડોલર ઠાલવવા પ્રશતબદ્ થ્ા હતા. આગેવાનો સ્વૈશર્ચિક આધાર પર શવવવ આરોગ્્ સાંસ્થાની રાહબરીમાાં કોશવડ-19 

એકતા પ્રશતભાવ ભાંડોળમાાં પણ ્ોગદાન આપવા માટે સાંમત થ્ા હતા. 
 

આ જી20 નાાં અસાધારણ સત્ર ્ોજવા બદલ વડાપ્રધાને સાઉદી અરબનાાં રાજાનો આભાર માન્્ો હતો. પોતાની 

ટ્રટપપણીમાાં, વડાપ્રધાને આ મહામારીનાાં ર્ેતવણી સ્વરૂપનાાં સામાશજક અને આર્થથક ખરની નોંધ લીધી હતી, તેણે ઉમે ય્ું 

હતયાં કે જી20 દેિો શવવવની જીડીપીનો 80% શહસ્સો અને શવવવની 60% વસ્તી ધરાવે િે િતાાં પણ કોશવડ-19 નાાં 90% 

કેસો અને 88% મૃત ય્ાંઓ જી20 દેિોમાાં થ્ા હતા. તેણે આ વૈશવવક મહામારી સામે લડવા માટ ેસઘન કા્ુ આ્ોજન રજૂ 

કરવા માટે જી20 ને આહ્વાન ક ય્ું હતયાં. 
 

વડાપ્રધાને કોશવડ-19 થી પટ્રરણમતી આર્થથક સાંકડામણો ઘટાડવા, ખાસ કરીને આર્થથક રીતે નબળા લોકો માટે, વૈશવવક 

સમૃશધધ અને સહકારની આપણી દૂરિશિમાાં મનયષ્્ન ે કેન્િસ્થાને રાખવા, તબીબી સાંિોધન અને શવકાસનાાં ફા્દાઓનયાં 

મૂક્ત અને ખયલ્લી રીતે આદાન-પ્રદાન કરવયાં, સાનયકૂળ થા્ તેવા, પ્રશતભાવક અને માનવ આરોગ્્ સાંભાળ તાંત્રો 

શવકસાવવા, આાંતરજોડાણ ધરાવતા વૈશવવક શવલેજ માટ ે નવા કટોકટી વ્વસ્થાપનનાાં પ્રોટોકોલ અને પ્રટ્રક્ર્ાઓને 



પ્રોતસાહન આપવયાં, શવવવ આરોગ્્ સાંસ્થા જેવી આાંતરસરકારી સાંસ્થાઓન ેમજબૂત બનાવવી અને સયધારાઓ કરવા અને 

સાથે મળીને કા્ુ કરવાની જરૂરી્ાત પર ભાર મૂક્્ો હતો.  

 

વડાપ્રધાને માનવજાતની સાં ય્ક્ત સયખાકારી માટે અને માનવજાતનાાં સાં ય્ક્ત શહતોને પ્રોતસાહન આપતા બહયઆ્ામી 

પાસાઓ પર ધ્્ાન કેશન્િત કરવા માટે નવા વૈશવવકરણમાાં પાલક તરીક ેમદદ કરવા આગેવાનોને હાકલ કરી હતી.  

 

આ શિખર સાંમેલનની સમાશપત પર, જી20 આગેવાનોનયાં શવધાન જારી કરવામાાં આવ ય્ાં હતયાં જેમાાં આ મહામારી સામે 

લડવા માટે સાંકશલત વૈશવવક પ્રશતભાવ માટે, વૈશવવક અથુતાંત્ર સયરશક્ષત કરવા પગલાઓ ગ્રહણ કરવા માટે, વ્ાપારમાાં 

શવક્ષેપ ન્્ૂનતમ કરવા અને વૈશવવક સહકારમાાં સયધારો કરવાનાાં પગલાઓ માટે હાકલ કરવામાાં આવી હતી.  

 

નવી ટ્રદલ્હી  

માર્ ુ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. 

 
 


