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ବିଶେଷ ଭର୍ଚୁ ଆଲ୍ G20 ଶେତାଙ୍କ ସମ୍ମି ଳେୀଶେ ଶେସ୍
େି ଲିଜ୍
ମାର୍ଚ୍ଚ 26, 2020
COVID-19 ମହାମାରୀର ପ୍ରକକାପରୁ କହଉଥ ିବା ଚ୍ୟାକେଞ୍ଜ୍ ଉପକର ଆକୋଚ୍ନା କରି ବା ପାଇ ଁ ତଥା ବିଶ୍ଵସ୍ତରୀୟ
ସମନ୍ିତ
ି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରି ବା ପାଇ ଁ 26 ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 କର ଏକ ବିକେଷ ଭଚ୍ଚୁଆେ୍ G-20 କନତାଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀର
ଆକୟାଜନ କରାଯାଇଥ ିୋ। ଏହାପୂବର
ଚ ୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ବିଷୟକର ସାଉଦି ଆରବର କ୍ରାଉନ୍ ପ୍ରିନ୍ଙ୍କ
ସ ସହିତ
କେେି କ ାନକର ବାର୍ତ୍ଚାଳାପ କରି ଥ ିକେ। ଏହି ବିକେଷ G-20 ସମ୍ମିଳନୀ ଅଥଚମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବୟାଙ୍କ ଗଭନଚର୍
ମାନଙ୍କର କବୈଠକ ଏବଂ COVID-19 ମହାମାରୀ ଉପକର G20 କେରପାସ୍ ର କବୈଠକର ଏକ ସମାପ୍ତି ଥେ
ି ା।
ଏହି କବୈଠକକର G20 କନତାମାକନ ମହାମାରୀକୁ ଅେକାଇବା ଏବଂ କୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କଦବା ପାଇ ଁ ସମସ୍ତ
ଆବେୟକୀୟ ପଦକକ୍ଷପ କନବାକୁ ରାଜି କହାଇଥ ିକେ।କସମାକନ ମହାମାରୀ ବିକରାଧକର େକେଇକର WHO ର
ଆକଦେକୁ ମଜବୁ ତ କରି ବାକୁ ସମଥଚନ କରି କେ କଯଉଥଁ ିକର ଚ୍ିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀ, ନିଦାନ ଉପକରଣ, ଚ୍ିକିତ୍ସା, ଔଷଧ
ଏବଂ େୀକା ଇତୟାଦି ଗୁଡ଼ିକର କେେି ଭରୀ ମଧ୍ୟ ସାମି େ ଅଛି।
ମହାମାରୀର ଅଥଚକନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ମୂେୟକୁ କମ୍ କରି ବା ଏବଂ ବିଶ୍ଵର ଅଭି ବୃଦ୍ଧି, ବଜାର ସ୍ଥିରତା ଏବଂ
ଦୃ େତାକୁ ମଜବୁ ତ କରି ବା ପାଇ ଁ କନତାମାକନ ସମସ୍ତ ଉପେବ୍ଧ ନୀତି ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୟବହାର କରି ବାକୁ ମଧ୍ୟ
ପ୍ରତିେର
୍ ୁ ତି କଦଇଥ ିକେ। COVID-19 ର ସାମାଜିକ ଏବଂ ଅଥଚକନୈତିକ ପ୍ରଭାବକୁ ମୁକାବିୋ କରି ବା ପାଇ ଁ G20
କଦେ ଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ଵର ଅଥଚବୟବସ୍ଥାକର 5 ଟ୍ରିେିୟନ େୋରରୁ ଅଧକ
ି େଗାଇବା ପାଇ ଁ ପ୍ରତିେର
୍ ୁ ତିବଦ୍ଧ। କନତାମାକନ
ମଧ୍ୟ କେଚ୍ଛାକୃତ ଆଧାରକର WHO କନତୃ ତ୍ତ୍ଵ କନଇଥ ିବା COVID-19 ସେି କେରି େୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଣ୍ଠିକର
କଯାଗଦାନ କରି ବାକୁ ମଧ୍ୟ ସହମତ କହାଇଥ ିକେ।

G20 ର ଏହି ବିକେଷ ଅଧକି ବେନ େକାଇଥ ିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାଉଦି ଆରବର ରାଜାଙ୍କୁ ଧନୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ବକ୍ତବୟକର ମହାମାରୀର ଭୟାବହ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଅଥଚକନୈତିକ ମୂେୟକୁ ଉକେଖ କରି କସ
ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କଯ COVID-19 ମାମୋର 90% ଏବଂ 88% ମୃତୁୟ G20 କଦେଗୁଡ଼ିକକର କହାଇଥ ିୋ
ଏବଂ କସମାକନ ବିଶ୍ଵ GDP ର 80% ଏବଂ ବିଶ୍ଵର 60% ଜନସଂଖୟାର ଅଂେ ଥ ିକେ | କସମାକନ ବିଶ୍ଵ ମହାମାରୀର
ମୁକାବିୋ ପାଇ ଁ G20 କୁ ଏକ ଦୃ େ କାଯଚୟ କଯାଜନା ସହିତ ବାହାରକୁ ଆସି ବାକୁ କସ େକକଇ କଦଇଥ ିକେ।
ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ଵ ଜନିତ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସହକଯାଗ ପ୍ରତି ଆମର ଦୃ ଷ୍ଟିକକାଣକୁ କକନ୍ଦ୍ର କରି ମନୁ ଷୟକୁ ରଖ ିବା , େତନ୍ତ୍ର
ରୂପକର କଖାୋ ଭାବକର ଚ୍ିକିତ୍ସା ଅନୁ ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିକାେର ୋଭକୁ ବାଣ୍ଟିବା, ଅନୁ କୂଳତା, ପ୍ରତିକ୍ରିୟାେୀଳ ତଥା
ମାନବ ୋସ୍ଥୟ କସବା ପ୍ରଣାଳୀର ବିକାେ କରି ବା ଏକ ନୂ ଆ ବିଶ୍ଵ ଜନିତ ଗାଁ ପାଇ ଁ ନୂ ଆ ସଙ୍କେ ପ୍ରବନ୍ଧନ କପ୍ରାକୋକେ

ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକୁ କପ୍ରାତ୍ସାହିତ କରି ବା, WHO ଭଳି ଆନ୍ତରି କ ସରକାରୀ ସଂଗଠନକୁ ଦୃ େ ଏବଂ ସୁଧାର କରି ବା
ଏବଂ ଆଥିକ ରୂପକର ଦୁ ବଳ
ଚ କୋକ ମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ବିକେଷ ରୂପକର COVID-19 ରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଆଥିକ ଅସୁବିଧାକୁ
କମ କରି ବା ପାଇ ଁ ଏକା ସହିତ ମି ଳିମିେ ି କାମ କରି ବାର ଆବେୟକତାକୁ କରଖାଙ୍କି ତ କରି ଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୂ ତନ ଜଗତୀକରଣକର ମାନବ ଜାତିର ସାମୂହିକ କେୟାଣ ପାଇ ଁ କନତା ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯୟ କରି ବା ପାଇ ଁ
ଆହ୍ାି ନ କରି ଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନବିକତାର ସହଭାଗୀ ହିତକୁ କପ୍ରାତ୍ସାହିତ କରି ବା ପାଇ ଁ ଏକ ବହୁ ପକ୍ଷୀୟ ମଞ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ
ଉପକର ଧ୍ୟାନ କକନ୍ଦ୍ରିତ କରି ବାକୁ କନତାମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ାି ନ କରି ଛନ୍ତି।
ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ କେଷକର G-20 କନତାଙ୍କ ବିବୃର୍ତ୍ି ଜାରି କରାଯାଇଥ ିୋ କଯଉଥଁ ିକର ମହାମାରୀର ମୁକାବିୋ ପାଇ ଁ
ବିଶ୍ଵସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ବିଶ୍ଵର ଅଥଚବୟବସ୍ଥାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖବ
ି ା ପାଇ ଁ ପଦକକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରି ବା, ବାଣିଜୟ ବୟବଧାନକୁ
କମ୍ କରି ବା ଏବଂ ବିଶ୍ଵର ସହକଯାଗ ବୃ ଦ୍ଧି କରି ବା ପାଇ ଁ ପଦକକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରି ବାକୁ କୁହାଯାଇଥ ିୋ।
େୂ ଆ ଦିଲ୍ଲୀ
ମାର୍ଚ୍ଚ 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.

