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એક નવી અને અનોખી પહેલ તરીક ેભારત 12-13         2023ના દરમિયાન એક મવશેષ વર્ચયુુઅલ સમિટનુું 

આયોજન કરશે. "વૉઈસ ઑફ ગ્લોબલ સાઉથ સમિટ"      "યુમનટી ઑફ વૉઈસ,        ઓફ પપુઝ" થીિનો ઉદ્દેશ 

ગ્લોબલ સાઉથના દેશોને એકસાથે લાવવાની અને એક સિાન પ્લેટફોિુ પર તેિના દ્રમિકોણ અને પ્રાથમિકતાઓને 

રજૂ કરવાનો છે. 120થી વધુ દશેોને આ સમિટિાું ભાગ લેવા િાટે આિુંત્રણ આપવાિાું આવયુું છે.  

 

આ પહેલ વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર િોદીના સબકા સાથ,           , સબકા મવશ્વાસ ઔર સબકા પ્રયાસના દ્રમિકોણ 

તથા ભારતની વસુધવૈ કુટુમ્બકિ મવચારધારા દ્વારા પ્રેરરત છે.  

 

     દ્વારા એ સુમનમશ્ચત કરવાિાું આવશે કે વૉઇસ ઑફ ગ્લોબલ સાઉથ સમિટની ચચાુિાું ભાગીદાર દેશોિાુંથી 

ફળીભૂત થયેલા િૂલ્યવાન મનષ્કષોને વૈમશ્વક સ્તરે યોગ્ય સ્થાન િળે.  

 

વધુિાું, જી-20 ની ભારતની ચાલી રહેલી અધ્યક્ષતા જે દેશો જી-20નો મહસ્સો નથી છતાું જી-20 દ્વારા તેિના 

મવચારો અને અપેક્ષાઓ રજુ કરી શકે તે િાટેની મવશેષ અને િજબૂત તક પૂરી પાડે છે. આ બાબત વડા પ્રધાનના એ 

મનવેદનને અનુરૂપ છે કે ભારતની જી-20 અધ્યક્ષતાિાું િાત્ર અિારા જી-20 ભાગીદારો જ નહીં,       જેિનાું 

અવાજને વારુંવાર ઉપેક્ષા કરવાિાું આવે છે તેવા ગ્લોબલ સાઉથિાું અિારા હિસફર સાથે પણ પરાિશુ કરવાિાું 

આવશે.  

 

સમિટિાું દસ સત્રોનો સિાવેશ કરવાિાું આવયો છે. 12 જાન્યુઆરીએ ચાર સત્રો અને 13          છ     

     . દરેક સત્રિાું 10-20            ઓ/િુંત્રીઓની સહભામગતા અપેમક્ષત િાનવાિાું આવી રહી છે.  

 

                     િુખ્યત્વે રાજ્યના વડા/સરકારના ધોરણે થશે અને આગેવાની વડા પ્રધાન દ્વારા કરવાિાું 

આવશે.        સત્રની થીિ રહેશે "િાનવ કેન્દ્રીત મવકાસ િાટે ગ્લોબલ સાઉથનો અવાજ" અને છેલ્લા સિાપન 

સત્રની થીિ "યુમનટી ઑફ વૉઇસ-યુમનટી ઑફ પપુઝ" રહેશે.  

 

આ ઉપરાુંત,                  8 િુંત્રાલયની કક્ષાના સત્રો હશે:  

 

•         ઓ       "લોકો-કેમન્દ્રત મવકાસ િાટે મધરાણ" 



 • પયાુવરણિુંત્રીઓનુું સત્ર "પયાુવરણ િૈત્રીપૂણુ જીવનશૈલી (લાઇફ) સાથે સુંતુમલત વૃમદ્ધ” 

• મવદેશિુંત્રીઓનુું સત્ર "વૈમશ્વક દમક્ષણની પ્રાથમિકતાઓ - અનુકૂળ વાતાવરણની ખાતરી કરવી’  

• ઉજાુિુંત્રીઓનુ સત્ર "ઊજાુ સુરક્ષા અને મવકાસ- સિૃમદ્ધનો રોડિેપ" 

• આરોગ્યિુંત્રીઓનુું સત્ર "લવમચક હેલ્થકેર મસસ્ટમ્સ બનાવવા િાટે સહકાર" 

• મશક્ષણિુંત્રીઓનુું સત્ર "િાનવ સુંસાધન મવકાસ અને ક્ષિતા મનિાુણ" 

• વામણજ્ય અને વયાપાર િુંત્રીઓનુું સત્ર "ડેવલપપગ મસનેર્જજસ ઇન ગ્લોબલ સાઉથ- વેપાર, ટેકનોલોજી, પ્રવાસન 

અને સુંસાધનો"  

•  મવદેશ િુંત્રીઓનુું સત્ર "જી-20: ભારતના વડપણ િાટે સૂચનો"   

 

સમિટ સુંબુંમધત વધુ મવગતો સિયસર રજુ કરવાિાું આવશે.  
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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. 


