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ಅಸಾಧಾರಣ ವರ್ಚುವಲ್ ಜಿ20 ನಾಯಕರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಪಿಕಟಣೆ
ಮಾರ್ಚು 26, 2020
ಕ ೋವಿಡ್-19 ಸಾಾಂಕಾಿಮಿಕ ರ ೋಗವು ಏಕಾಏಕಿ ಎದಚರಾದ ಸವಾಲಚಗಳನ್ಚು ರ್ರ್ಚುಸಲಚ ಮತ್ಚು ಜಾಗತ್ರಕ
ಸಮನ್ವಯದ ಪಿತ್ರಕಿಿಯೆಯನ್ಚು ರ ಪಿಸಲಚ 26 ಮಾರ್ಚು 2020 ರಾಂದಚ ಅಸಾಧಾರಣ ವರ್ಚುವಲ್ ಜಿ20
ನಾಯಕರ ಸಭೆಯನ್ಚು ಕರಯಲಾಯಿತ್ಚ. ಈ ಹಾಂದೆ ಸೌದಿ ಅರೋಬಿಯಾದ ರಾಜಕಚಮಾರನ ಾಂದಿಗೆ ಪಿಧಾನ್
ಮಾಂತ್ರಿಯವರಚ ದ ರವಾಣಿ ಸಾಂಭಾಷಣೆ ನ್ಡೆಸಿದರಚ. ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಜಿ20 ಸಭೆಯಚ ಕ ೋವಿಡ್-19
ಸಾಾಂಕಾಿಮಿಕ ರ ೋಗದ ಹಣಕಾಸಚ ಮಾಂತ್ರಿಗಳ ಮತ್ಚು ಸಾಂಟಿಲ್ ಬಾಯಾಂಕ್ ಗವನ್ುರ್ಗಳ ಸಭೆ ಮತ್ಚು ಜಿ20
ಶೆರ್ಾುಸ್ ಸಭೆಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯಾಗಿದೆ.
ಸಾಾಂಕಾಿಮಿಕ ರ ೋಗವನ್ಚು ತ್ಡೆಗಟಟಲಚ ಮತ್ಚು ಜನ್ರನ್ಚು ರಕ್ಷಿಸಲಚ ಅಗತ್ಯವಿರಚವ ಎಲಾಿ ಕಿಮಗಳನ್ಚು
ತೆಗೆದಚಕ ಳಳಲಚ ಜಿ20 ನಾಯಕರಚ ಸಮಮತ್ರಸಿದರಚ. ಸಾಾಂಕಾಿಮಿಕ ರ ೋಗಗಳ ವಿರಚದಧದ ಹ ೋರಾಟದಲ್ಲಿ
ವೈದಯಕಿೋಯ ಸರಬರಾಜಚ, ರ ೋಗನಿಣುಯ ಸಾಧನ್ಗಳನ್ಚು, ರ್ಚಕಿತೆೆಗಳನ್ಚು, ಔಷಧಿಗಳನ್ಚು ಮತ್ಚು
ಲಸಿಕಗಳನ್ಚು ಒಳಗೆ ಾಂಡಾಂತೆ ಡಬಚಿಯಹರ್ಚಒ ಆದೆೋಶವನ್ಚು ಬಲಪಡಿಸಚವುದನ್ಚು ಅವರಚ ಬಾಂಬಲ್ಲಸಿದರಚ.
ಸಾಾಂಕಾಿಮಿಕ ರ ೋಗದ ಆರ್ಥುಕ ಮತ್ಚು ಸಾಮಾಜಿಕ ವರ್ಚವನ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಚ ಮತ್ಚು ಜಾಗತ್ರಕ
ಬಳವಣಿಗೆ, ಮಾರಚಕಟ್ಟಟ ಸಿಿರತೆ ಮತ್ಚು ಸಿಿತ್ರಸಾಿಪಕತ್ವವನ್ಚು ಬಲಪಡಿಸಲಚ ಲಭ್ಯವಿರಚವ ಎಲಾಿ ನಿೋತ್ರ
ಸಾಧನ್ಗಳನ್ಚು ಬಳಸಲಚ ನಾಯಕರಚ ಬದಧರಾಗಿದ್ಾಾರ. ಕ ೋವಿಡ್-19 ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ಚು ಆರ್ಥುಕ
ಪರಿಣಾಮವನ್ಚು ಎದಚರಿಸಲಚ ಜಿ20 ದೆೋಶಗಳಚ ಜಾಗತ್ರಕ ಆರ್ಥುಕತೆಗೆ 5 ಟ್ರಿಲ್ಲಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ಚು
ರ್ಚರ್ಚಲಚ ಬದಧವಾಗಿವ. ಡಬಚಿಯಹರ್ಚಒ ನೋತ್ೃತ್ವದ ಕ ೋವಿಡ್-19 ಸಾಲ್ಲಡಾರಿಟ್ರ ರಸಾಾನ್ೆ ಫಾಂಡ್ಗೆ
ಸವಯಾಂಪ್ಿೋರಿತ್ ಆಧಾರದ ಮೆೋಲೆ ಕ ಡಚಗೆ ನಿೋಡಲಚ ನಾಯಕರಚ ಒಪಿಾಕ ಾಂಡರಚ.
ಜಿ20 ಯ ಈ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧಿವೋಶನ್ವನ್ಚು ಕರದ ಸೌದಿ ಅರೋಬಿಯಾದ ರಾಜನಿಗೆ ಪಿಧಾನ್
ಮಾಂತ್ರಿಯವರಚ ಧನ್ಯವಾದ ಅಪಿುಸಿದರಚ. ಸಾಾಂಕಾಿಮಿಕ ರ ೋಗದ ಅರ್ಾಯಕಾರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ಚು ಆರ್ಥುಕ
ವರ್ಚವನ್ಚು ಪಿಧಾನ್ ಮಾಂತ್ರಿಯವರಚ ತ್ಮಮ ಹೋಳಿಕಯಲ್ಲಿ ಸ ರ್ಚಸಿದರಚ, ವಿಶವ ಜಿಡಿಪಿಯ 80% ಮತ್ಚು
ವಿಶವ ಜನ್ಸಾಂಖ್ಯಯಯ 60% ಅನ್ಚು ಹಾಂರ್ಚಕ ಾಂಡಿದಾರಚ ಸಹ G20 ದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ 90% ಕ ೋವಿಡ್-19
ಪಿಕರಣಗಳಚ ಮತ್ಚು 88% ಸಾವುಗಳಚ ಸಾಂಭ್ವಿಸಿವ ಎಾಂದಚ ಅವರಚ ತ್ರಳಿಸಿದರಚ, ಜಾಗತ್ರಕ ಸಾಾಂಕಾಿಮಿಕ
ರ ೋಗದ ವಿರಚದಧ ಹ ೋರಾಡಲಚ ಕಾಾಂಕಿಿೋಟ್ ಕಿಿಯಾ ಯೋಜನಯಾಂದಿಗೆ ಹ ರಬರಲಚ ಅವರಚ ಜಿ20 ಗೆ
ಕರ ನಿೋಡಿದರಚ.
ಜಾಗತ್ರಕ ಸಮೃದಿಧ ಮತ್ಚು ಸಹಕಾರದ ನ್ಮಮ ದೃಷ್ಟಟಯ ಕೋಾಂದಿದಲ್ಲಿ ಮನ್ಚಷಯರನ್ಚು ಇರಿಸಚವ

ಅಗತ್ಯವನ್ಚು ಪಿಧಾನ್ ಮಾಂತ್ರಿ ಒತ್ರುಹೋಳಿದ್ಾಾರ, ವೈದಯಕಿೋಯ ಸಾಂಶೆ ೋಧನ ಮತ್ಚು ಅಭಿವೃದಿಧ,
ಹ ಾಂದ್ಾಣಿಕ, ಸಾಾಂದಿಸಚವ ಮತ್ಚು ಮಾನ್ವಿೋಯ ಆರ ೋಗಯ ವಯವಸಿಗಳನ್ಚು ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸಚವ
ಪಿಯೋಜನ್ಗಳನ್ಚು ಸವತ್ಾಂತ್ಿವಾಗಿ ಮತ್ಚು ಮಚಕುವಾಗಿ ಹಾಂರ್ಚಕ ಳಚಳವುದಚ. ಹ ಸ ಬಿಕಕಟಚಟ ನಿವುಹಣಾ
ಪ್್ಿೋಟ್ಟ ೋಕಾಲಗಳನ್ಚು ಮತ್ಚು ಕಾಯುವಿಧಾನ್ಗಳನ್ಚು ಉತೆುೋಜಿಸಚವುದಚ ಅಾಂತ್ಸುಾಂಪಕಿುತ್ ಜಾಗತ್ರಕ
ಹಳಿಳ, ಡಬಚಿಯಹರ್ಚಒನ್ಾಂತ್ಹ ಅಾಂತ್ರ್ ಸಕಾುರಿ ಸಾಂಸಿಗಳನ್ಚು ಬಲಪಡಿಸಚವುದಚ ಹಾಗ
ಸಚಧಾರಿಸಚವುದಚ ಮತ್ಚು ಕ ೋವಿಡ್-19 ನಿಾಂದ ಉಾಂಟಾಗಚವ ಆರ್ಥುಕ ತೆ ಾಂದರಗಳನ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಚ
ವಿಶೆೋಷವಾಗಿ ಆರ್ಥುಕವಾಗಿ ದಚಬುಲರಿಗೆ ಒಟಾಟಗಿ ಕಲಸ ಮಾಡಚವುದಚ.
ಮಾನ್ವಕಚಲದ ಸಾಮ ಹಕ ಯೋಗಕ್ಷೋಮಕಾಕಗಿ ಮತ್ಚು ಮಾನ್ವಿೋಯತೆಯ ಹಾಂರ್ಚಕಯ ಹತಾಸಕಿುಗಳನ್ಚು
ಉತೆುೋಜಿಸಚವಲ್ಲಿ ಬಹಚಪಕ್ಷಿೋಯ ವೋದಿಕಗಳನ್ಚು ಹ ಾಂದಿರಚವ ಹ ಸ ಜಾಗತ್ರೋಕರಣಕಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಚ
ಪಿಧಾನ್ಮಾಂತ್ರಿ ನಾಯಕರನ್ಚು ಕರದರಚ.
ಸಭೆಯ ಕ ನಯಲ್ಲಿ, ಜಿ20 ನಾಯಕರ ಹೋಳಿಕಯನ್ಚು ಹ ರಡಿಸಲಾಯಿತ್ಚ, ಇದಚ ಸಾಾಂಕಾಿಮಿಕ ರ ೋಗದ
ವಿರಚದಧ ಹ ೋರಾಡಲಚ ಸಾಂಘಟ್ರತ್ ಜಾಗತ್ರಕ ಪಿತ್ರಕಿಿಯೆಯನ್ಚು ಕರಯಿತ್ಚ, ಜಾಗತ್ರಕ ಆರ್ಥುಕತೆಯನ್ಚು
ಕಾರ್ಾಡಚವ ಕಿಮಗಳನ್ಚು ಅಳವಡಿಸಿಕ ಳಚಳವುದಚ, ವಾಯರ್ಾರ ಅಡಿಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಚವುದಚ ಮತ್ಚು
ಜಾಗತ್ರಕ ಸಹಕಾರವನ್ಚು ಹರ್ಚಚಸಚವ ಕಿಮಗಳನ್ಚು ತೆಗೆದಚಕ ಳಚಳವುದಚ.
ನ್ವ ದೆಹಲ್ಲ
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