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1. 2020 നവംബര് 21ന ം 22ന മായി സൗദ്യ അറേബയ സംഘടിപ്പിച്ച ജി 20 
രാജയങ്ങളുടട 15ാാമത് ഉച്ചറ ാടിയില് പ്രധാനമപ്രി പ്രീ. നറരപ്ര റമാദ്ി രടെട ത്ത . 
19 അംഗരാജയങ്ങളുടടയ ം യൂറോരയന് യൂണിയന്ടേയ ം മറ്റു ക്ഷണിക്കടപ്പട്ട 
രാജയങ്ങളുടടയ ം രാജയാരര സംഘടന ളുടടയ ം ഭരണത്തലവന്മാര് രടെട ത്ത 
ഉച്ചറ ാടി റ ാവിഡ് 19 മഹാവയാധി നിമിത്തം വിര്ച്വലായാണ  നടത്തിയത്. 
  
2. റ ാവിഡ് 19 മഹാവയാധി ഉയര്ത്ത ന്ന ടവലലുവിളി ടള അതിജീവിച്ച് 2020ടല 
രണ്ടാമത് ജി 20 ഉച്ചറ ാടി വിജയ രമായി സംഘടിപ്പിച്ചതിന ം 
ഉച്ചറ ാടിയില് അധയക്ഷത വഹിച്ചതിന ം സൗദ്ി അറേബയടയയ ം അവിടടത്ത ഭരണ 
റനതൃതവടത്തയ ം പ്രധാനമപ്രി അഭിനരിച്ചു. 
  
3. '21ാാാം നൂറ്റാണ്ടില് എലലാവര്ക്ക മ ള്ള അവസരങ്ങള്' എന്ന പ്രറമയം 
അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ള്ള ഉച്ചറ ാടി റ ാവിഡ് 19 മഹാവയാധിയ ടട 
രശ്ചാത്തലത്തില്  ൂട തല് പ്രാധാനയമര്ഹിക്ക ന്ന . രണ്ട  ദ്ിവസം നീളുന്നതായിര ന്ന  
ഉച്ചറ ാടിയ ടട അജണ്ട. മഹാവയാധിടയ മേി ടക്ക ന്നതിടനയ ം സാമ്പത്തി  വളര്ച്ച 
ടമച്ചടപ്പട ത്ത ന്നതിടനയ ം ഒപ്പം എലലാവടരയ ം ഉള്ടപ്പട ത്തിയ ള്ളത ം സ സ്ഥിരവ ം 
ത ര്ച്ചടയ അതിജീവിക്കത്തക്കത മായ ഭാവി ട ട്ടിപ്പട ക്ക ന്നതിടനയ ം   േിച്ചുള്ള 
രണ്ട  ടസഷന  ള് നടന്ന . മഹാവയാധിടയ റനരിടാനാവരയമായ 
തയ്യാടേട പ്പു ടളയ ം ഭൂമിടയ സംരക്ഷിക്ക ന്നതിടനയ ം സംബന്ധിച്ചുള്ള 
രരിരാടി ള് ഉച്ചറ ാടിടക്കാപ്പം നടന്ന . 
  
4. മന ഷയന്ടേ ച്രിപ്തത്തിടല പ്രധാന വഴിത്തിരിവാണ  മഹാവയാധിടയന്ന  
പ്രധാനമപ്രി രേഞ്ഞ . രണ്ടാം റലാ  മഹായ ദ്ധത്തിന  റരഷം റലാ ം റനരിട ന്ന 
ഏറ്റവ ം വലിയ ടവലലുവിളിയാണ് ഇടതന്ന ം അറേഹം  ൂട്ടിറച്ചര്ത്ത . സാമ്പത്തി  
സ്ഥിതി ടമച്ചടപ്പട ത്ത ന്നതിന ം ടതാഴില ം വയാരാരവ ം ടമച്ചടപ്പട ത്ത ന്നതിന ം 
ആവരയമായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്ത ന്നതിനപ്പുേം മാനവി തയ ടട ഭാവിയ ടട 
പ്ടസ്റ്റി ളാണ  നാം ഓറരാര ത്തര ം എന്ന റബാധറത്താടട ഉേച്ച 
തീര മാനങ്ങള് ക ടക്കാള്ളാന് ജി20റനാട  പ്രീ. റമാദ്ി അഭയര്ഥിച്ചു. 
  
5. നാല  രധാന സൂച് ങ്ങറളാട   ൂടിയ ആറഗാള സൂച്ി  റ ാവിഡാനരര 
റലാ ത്തിന് ആവരയമാടണന്ന  പ്രധാനമപ്രി ച്ൂണ്ടിക്കാട്ടി. വിരാലമായ പ്രതിഭാ 
റരഖരം, സാറെതി  വിദ്യ സമൂഹത്തിന്ടേ എലലാ വിഭാഗങ്ങളില ം 



എത്തിറച്ചര ടമന്ന് ഉേപ്പാക്കല്, ഭരണ സംവിധാനത്തില് സ താരയത ഉേപ്പാക്കല്, 
വിരവാസരൂര്വം ഭൂമാതാവിടന ക  ാരയം ടച്യ്യല് എന്നിവയാണ് അവ. ഈ 
 ാരയങ്ങള് അടിസ്ഥാനമാക്കി നവറലാ ത്തിന  അസ്തിവാരടമാര ക്കാന് ജി20 
തയ്യാോ ണം. 
  
6.  ഴിഞ്ഞ ഏതാന ം ദ്ര ങ്ങളായി മൂലധനത്തിന ം സാമ്പത്തി   ാരയങ്ങള്ക്ക മാണ് 
ഊന്നല് നല്  ന്നടതെില് വിരാലമായ മാനവ വിഭവ റരഷി റരഖരം 
യാഥാര്ഥയമാക്ക ന്നതിനായി രല  ാരയങ്ങള് ടച്യ്യാന ള്ള കനരൂണയവ ം 
 ഴിവ  ള് ര ത ക്കല ം ആവരയമായ  ാലം വടന്നത്തിയിരിക്ക ന്ന  എന്ന  
പ്രധാനമപ്രി രേഞ്ഞ . ഇത  രൗരന്മാര ടട അരസ്സു വര്ധിപ്പിക്ക   മാപ്തമലല, 
പ്രതസന്ധി ടള റനരിടാന ള്ള മന ഷയര ടട  ഴിവ  വര്ധിപ്പിക്ക  യ ം ടച്യ്യും. 
ര തിയ സാറെതി  വിദ്യടയ വിലയിര ത്ത ന്നത് അത  ജീവിതം സ ഗമമാക്ക  യ ം 
ജീവിതറമന്മ വര്ധിപ്പിക്ക  യ ം ടച്യ്യുന്നതില് വഹിക്ക ന്ന രെിടന 
അടിസ്ഥാനമാക്കിയാവണം എന്ന് അറേഹം ആഹവാനം ടച്യ്ത . 
  
7. രരിസ്ഥിതിയ ടടയ ം പ്ര ൃതിയ ടടയ ം ഉടമസ്ഥര് എന്നതിനപ്പുേം 
വിരവസ്തര് എന്ന നിലയില് സമീരിക്ക ന്നത  പ്രതിരീര്ഷ  ാര്ബണ് ഫ ട്പപ്രിന്് 
മാനദ്ണ്ഡമായ ള്ള സമപ്ഗവ ം ആറരാഗയ രവ മായ ജീവിതകരലി 
ആര്ജിക്കാന് നമ ക്ക  പ്രറച്ാദ്നമായിത്തീര ം. 
  
8. റ ാവിഡാനരര റലാ ത്തിടല സാധാരണ  ാരയമായി 'എവിടട നിന്ന ം റജാലി 
ടച്യ്യാ'ടമന്നത  മാേിയതിനാല് ജി 20 വിര്ച്വല് ടസപ് റട്ടേിയറ്റ് രൂരീ രിക്കണടമന്ന  
പ്രധാനമപ്രി അഭിപ്രായടപ്പട്ടു. റരഖ ളുടട റരഖരമായ ം ത ടര്പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടട 
റ പ്രമായ ം ഇത  നിലട ാള്ളും. 
  
9. 2020 നവംബര് 22ന  സമാരിക്ക ന്ന 15ാാമത് ജി 20 റനതാക്കളുടട ഉച്ചറ ാടി, 
റനതാക്കളുടട പ്രഖയാരനം നടക്ക  യ ം ഇറ്റലിക്ക  സൗദ്ി അറേബയ അധയക്ഷരദ്ം 
ക മാേ  യ ം ടച്യ്യുന്നറതാടട അവസാനിക്ക ം. 
  
നയൂ ഡൽഹി  

21 നവംബർ, 2020 
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