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సమావశేంలో పాలగొ నన భారత్ 

సెపెటెంబర్ 30, 2022 
 

ఇెండోనేషియా జీ20 అధ్యక్షతకు సెంబెంధ ెంచి మూడవ జీ20 షెర్పా సమావేశెంలో భారతీయ అధ కపర 
ప్రతినిధ  బ ెందానికి భారత జీ20 షెర్పా శ్ర ీఅమితాభ్ కపెంత్ నాయకతవెం వహ ెంచారు. ఈ సమావేశెం 
2022 సెపెటెంబర్ 26-29 తేదీలోో  యోగ్యకపర్పా లో జర్ిగిెంద . ఇెండోనేషియా అధ్యక్షతన మొట్టమొదట్ి షెర్పా 
సమావేశెం 2021 డిసెెంబర్ లో, అలాగే ర్ ెండవద  2022 జూల ైలో జర్ిగపయి. 
 
ఈ సమాలోచనల సెందరభెంగప, 2022 నవెంబర్ లో జరగ్బో యిే జీ20 బాలి సదససులో అరథవెంతమ ైన 
ఫలితాలనస ఖర్పరు చేసేెందసకు ఇెండోనేషియా చేసే ప్రయతాాలకు భారత్ కట్టట బడి ఉెంట్టెందని అలాగే 
చసరుగపా  మదదతిససా ెందని శ్ర ీఅమితాభ్ కపెంత్ ప్ునరుదాా ట్ిెంచారు. సససిథర వ ద ి , సససిథర్పభివ ద ి  లక్ష్యయల 
(ఎస డీజీలు) విషయెంలో వేగ్వెంతమ ైన ప్ుర్ోగ్తి, ల ైఫ సెటటల్ ఫర్ ఎనివర్పన్మెంట్ (LiFE) దావర్ప వపతావరణ 
మారుాలకు ప్ర్ిష్పారెం, సపెంకేతికత ఆధారి్త అభివ ద ి  మర్ియు డిజిట్ల్ ప్రజా మౌలిక సదసపపయాలు, 
బహుళప్క్ష సెంసారణలు మర్ియు మహ ళా సపధ కపరత వెంట్ి కీలక పపర ధానయతా రెంగపలోో  మర్ిెంత ప్రప్ెంచ 
ఫో కస ఇెంకప అెంతర్పా తీయ సహకపరెం అలాగే ప్రయతాాలనస బలోపేతెం చేసేెందసకు జీ20 క షి 
చేయాలిున అవసరెం ఉెందని కూడా ఆయన నొకిాచెపపారు. 
 
జీ20 షెర్పా సమావేశెం సెందరభెంగప, బరరజిల్, ఫపర న్సు, జరమనీ, జపపన్స, రష్పయ, సౌదీ అర్ేబియా, దక్ష్ిణ 
కొర్ియా, సెాయిన్స, యూకే మర్ియు యూఎస ఏలకు చెెంద న తన సహచర సెందరశక షెర్పాలతో 
దెైవపపక్ష్ిక సెంప్రద ెంప్ులనస కూడా శ్రీ అమితాభ్ కపెంత్ నిరవహ ెంచారు. 
 
జీ20 నేప్థ్యెంలో ప్రబలెంగప ఉనా భౌగోళిక ర్పజకీయ ప్ర్ిసిథతులపెై చరచల సెందరభెంగప, భారత ప్రధాని శ్ర ీ
నర్ేెందర మోదీ ఇట్ీవల సెపెటెంబర్ 16న చేసిన ’’ఇప్ుాడునాద  యుది యుగ్ెం కపదస.... దౌతయెం మర్ియు 
చరచలు అనేవి ప్రప్ెంచానికి అవసరమ ైన అెంశపలు’’ అనే ప్రకట్ననస శ్ర ీఅమితాభ్ కపెంత్ హ ైల ైట్ చేశపరు. 
 



భారత్ యొకా నిర్పమణాతమక జోకపయలు జీ20 చరచలోో  మర్ిెంత సపనసకూల ద కాథానిా ఇెంకప 
ఆశపవపదానిా పేరర్ేపిెంచాయి, అదేవిధ్ెంగప ప్రససా త ప్రప్ెంచ సవపళోనస సమరథవెంతెంగప ఎదసర్కానేెందసకు 
సమిషిట  సెంకలాానిా మర్ిెంత బలోపేతెం చేసిెంద . 
 
నయయఢిలీ్ల 
సెపెటంబర్ 30, 2022 
 
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. 


