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ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ ಸಭೆಯ ಧ್ವನಿ 

ಜನವರಿ 06, 2023 

 

ಹ್ಸ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಲ, ಭಾರತ್ವು 12-13 ಜನವರಿ 2023 ರಂದತ ವಿಶೋಷ್ ವರ್ತುಯಲ್ ಸಭೆಯನತು 

ಆಯೋಜಿಸತತ್ುದೆ. ಈ "ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ ಸಭೆ" "ಯತನಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಯ್ಸ್, ಯ್ನಿಟಿ ಆಫ್ ಪಪುಸ್" 

ಎಂಬ ವಿಷ್ಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಜಾಗತಿಕ್ ದಕ್ಷಿಣದ ದೆೋಶಗಳನತು ಒಟ್ತಟಗ್ಡಿಸತತ್ುದೆ. ಸಾಮಾನಯ ವೋದಿಕೆಯಲ್ಲಲ ಅವರ 

ದೃಷ್ಟಟಕೆ್ೋನಗಳನತು ಮತ್ತು ಆದಯತೆಗಳನತು ಹಂಚಿಕೆ್ಳ್ಳಿ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಲ ಭಾಗವಹಿಸಲತ 120 ಕ್್ೂ ಹರ್ತು 

ದೆೋಶಗಳನತು ಆಹ್ಾವನಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಶಿರೋ ನರೋಂದರ ಮೋದಿಯವರ ಸಬ್ಾೂ ಸಾಥ್, ಸಬ್ಾೂ ವಿಕಾಸ್, ಸಬ್ಾೂ ವಿಶ್ಾವಸ ಮತ್ತು 

ಸಬ್ಾೂ ಪರಯಾಸು ದೃಷ್ಟಟಕೆ್ೋನದಿಂದ ಪ್ರೋರಿತ್ವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಸತಧೈವ ಕ್ತಟ್ತಂಬಕ್ಂನ ಭಾರತ್ದ ತ್ತ್ವಶ್ಾಸರದಿಂದ 

ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. 

 

ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ ಸಭೆಯ ರ್ರ್ಚುಗಳಲ್ಲಲ ಪಾಲತದಾರ ರಾಷ್ರಗಳ್ಳಂದ ಉತ್ಪತಿುಯಾಗತವ 

ಮೌಲಯಯತತ್ವಾದ ಒಳಹರಿವು ಜಾಗತಿಕ್ವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಅರಿವನತು ಪಡೆಯತವುದನತು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆ್ಳಿಲತ ಭಾರತ್ವು 

ಕೆಲಸ ಮಾಡತತ್ುದೆ. 

 

ಇದಲಲದೆ, ಜಿ20 ನ ಭಾರತ್ದ ನಡೆಯತತಿುರತವ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿೋಯತೆಯತ ಜಿ20 ಪರಕ್ರರಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರದ ದೆೋಶಗಳ್ಳಗ ಜಿ20 

ನಿಂದ ತ್ಮಮ ಆಲ್ೋರ್ನೆಗಳನತು ಮತ್ತು ನಿರಿೋಕ್ಷೆಗಳನತು ಹಂಚಿಕೆ್ಳಿಲತ ವಿಶೋಷ್ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಅವಕಾಶವನತು 

ಒದಗಿಸತತ್ುದೆ. ಭಾರತ್ದ ಜಿ20 ಪ್ರಸಿಡೆನಿ್ಯತ ಕೆೋವಲ ನಮಮ ಜಿ20 ಪಾಲತದಾರರ ಜ್ತೆಗ ಸಮಾಲ್ೋರ್ನೆಯಲ್ಲಲ 

ರ್ಪುಗ್ಳತಿತ್ುದೆ ಎಂಬ ಪರಧಾನಮಂತಿರಯವರ ಹೋಳ್ಳಕೆಗ ಅನತಗತಣವಾಗಿದೆ, ಆದರ ಜಾಗತಿಕ್ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಲನ ನಮಮ 

ಸಹ-ಪರಯಾಣಿಕ್ರತ, ಅವರ ಧ್ವನಿಯನತು ಆಗಾಗೆ ಕೆೋಳಲಾಗತವುದಿಲಲ. 

 

ಸಭೆಯತ ಹತ್ತು ಅವಧಿಗಳನತು ಕ್ಲ್ಲಪಸತತ್ುದೆ. ಜನವರಿ 12 ರಂದತ ನಾಲತೂ ಅಧಿವೋಶನಗಳತ ಮತ್ತು ಜನವರಿ 13 ರಂದತ 

ಆರತ ಅಧಿವೋಶನಗಳತ ನಡೆಯಲ್ಲವ. ಪರತಿ ಅಧಿವೋಶನದಲ್ಲಲ 10-20 ದೆೋಶಗಳ ನಾಯಕ್ರತ/ಮಂತಿರಗಳತ ಭಾಗವಹಿಸತವ 

ನಿರಿೋಕ್ಷೆಯಿದೆ. 

 

ಉದಾಾಟ್ನಾ ಮತ್ತು ಸಮಾರ್ೋಪ ಅಧಿವೋಶನಗಳತ ರಾಜಯ ಮತಖಯಸಥರತ / ಸಕಾುರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಲರತತ್ುವ ಮತ್ತು 

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರಯವರತ ಆಯೋಜಿಸತತ್ಾುರ. ಉದಾಾಟ್ನಾ ನಾಯಕ್ರ ಅಧಿವೋಶನದ ವಿಷ್ಯವು "ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ 

ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ - ಮಾನವ-ಕೆೋಂದಿರತ್ ಅಭಿವೃದಿಿಗಾಗಿ" ಮತ್ತು ಮತಕಾುಯದ ನಾಯಕ್ರ ಅಧಿವೋಶನವು "ಏಕ್ತೆ ಧ್ವನಿ-

ಉದೆದೋಶದ ಏಕ್ತೆ" ಆಗಿದೆ. 

 

ಹರ್ತುವರಿಯಾಗಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಷ್ಯಗಳ್ಂದಿಗ 8 ಮಂತಿರ ಅಧಿವೋಶನಗಳತ ಇರತತ್ುವ: 

 

 • ಹಣಕಾಸತ ಜನಕೆೋಂದಿರತ್ ಅಭಿವೃದಿಿ" ಕ್ತರಿತ್ತ ಹಣಕಾಸತ ಮಂತಿರಗಳ ಅಧಿವೋಶನ 



• "ಪರಿಸರ ಸ್ುೋಹಿ ಜಿೋವನಶೈಲ್ಲಯಂದಿಗ ಬೆಳವಣಿಗಯನತು ಸಮತೆ್ೋಲನಗ್ಳ್ಳಸತವುದತ (ಲೈಫ್)" ಕ್ತರಿತ್ತ ಪರಿಸರ 

ಮಂತಿರಗಳ ಅಧಿವೋಶನ 

• "ಜಾಗತಿಕ್ ದಕ್ಷಿಣದ ಆದಯತೆಗಳತ - ಅನತಕ್್ಲಕ್ರ ಪರಿಸರವನತು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸತವುದತ" ಕ್ತರಿತ್ತ ವಿದೆೋಶ್ಾಂಗ ಮಂತಿರಗಳ 

ಅಧಿವೋಶನ 

• "ಇಂಧ್ನ ಭದರತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದಿಿ- ಸಮೃದಿಿಯ ಮಾಗುಸ್ಚಿ" ಕ್ತರಿತ್ತ ಇಂಧ್ನ ಮಂತಿರಗಳ ಅಧಿವೋಶನ 

• "ಸಿಥತಿಸಾಥಪಕ್ ಆರ್ೋಗಯ ವಯವಸ್ಥಗಳನತು ನಿರ್ಮುಸಲತ ಸಹಕಾರ" ಕ್ತರಿತ್ತ ಆರ್ೋಗಯ ಮಂತಿರಗಳ ಅಧಿವೋಶನ 

• "ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮಲ ಅಭಿವೃದಿಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥಯು ವೃದಿಿ" ಕ್ತರಿತ್ತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತಿರಗಳ ಅಧಿವೋಶನ 

• ವಾಣಿಜಯ ಮತ್ತು ವಾಯಪಾರ ಮಂತಿರಗಳ ಅಧಿವೋಶನ "ಜಾಗತಿಕ್ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಲ ಸಿನಜಿುಗಳನತು ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸತವುದತ - 

ವಾಯಪಾರ, ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಪರವಾಸ್್ೋದಯಮ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮಲಗಳತ" 

• "ಜಿ-20: ಭಾರತ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಾಥನಕೊ ಸಲಹಗಳತ" ಕ್ತರಿತ್ತ ವಿದೆೋಶ್ಾಂಗ ಮಂತಿರಗಳ ಅಧಿವೋಶನ 

 

ಸಭೆಯ ಕ್ತರಿತ್ತ ಹಚಿುನ ವಿವರಗಳನತು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಲ ಹಂಚಿಕೆ್ಳಿಲಾಗತವುದತ. 

 

ಜನವರಿ 06, 2023 

ನವ ದೆಹಲ್ಲ 

 

 

 
 

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. 

 


