
Voice of Global South Summit 
 January 06, 2023 

 

വ ോയ്സ് ഓഫ് വലോബൽ സൗത്ത് സമ്മിറ്റ് 
 ജനു രി 06, 2023 

 

ഒരു നൂതന സ ിവേഷ സംരംഭമെന്ന നിലയിൽ  , 2023 ജനു രി 12-13 തീയതികളിൽ ഇന്ത്യ 

ഒരു പ്രവതയക മ ർച്വൽ ഉച്ചവകോടിക്ക് ആതിവേയതവം  ഹിക്കും. "േബ്ദത്തിന്മെ ഐകയം, 

ഉവേേയത്തിന്മെ ഐകയം" എന്ന പ്രവെയത്തിന് കീഴിലുള്ള ഈ "വ ോയ്സ് ഓഫ് വലോബൽ 

സൗത്ത് ഉച്ചവകോടി" ആവ ോള തലത്തിൽ  ദക്ഷിണ പ്ര ിേയയിമല രോജയങ്ങമള ഒരുെിച്ച് 

മകോണ്ടു രോനും ഒരു മരോതു പ്ലോറ്റ് വ ോെിൽ അ രുമട കോഴ്ച്പ്പോടുകള ം െുൻ ണനകള ം 

രങ്കിടോനും   ിഭോ നം മച്യ്യ ന്നു. ഈ ഉച്ചവകോടിയിൽ രമങ്കടുക്കോൻ 120-ലധികം 

രോജയങ്ങമള ക്ഷണിച്ചിട്ട ണ്ട്. 

 

പ്രധോനെപ്ന്ത്ി പ്േീ നവരപ്ര വെോദിയുമട സബ്കോ സോത്ത്, സബ്കോ  ികോ്, സബ്കോ 

 ിേവോ്, സബ്കോ പ്രയോ് എന്നീ ആേയങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രവച്ോദനം ഉൾമക്കോണ്ടോണ് ഈ 

സംരംഭം,  സുധധ കുടുംബകം എന്ന ഇന്ത്യയുമട തത്തവച്ിന്ത്മയ  രിൻതുടർന്നതുെോണ്. 

 

വ ോയ്സ് ഓഫ് വലോബൽ സൗത്ത് സമ്മിറ്റ് ച്ർച്ചകളിൽ രങ്കോളി രോജയങ്ങളിൽ നിന്ന് 

ഉത്രോദിപ്പിക്കുന്ന  ിലമപ്പട്ട ഇൻരുട്ട കൾക്ക് ആവ ോളതലത്തിൽ അർഹെോയ അം ീകോരം 

ലഭിക്കുന്നുമണ്ടന്ന് ഉെപ്പോക്കോൻ ഇന്ത്യ പ്ര ർത്തിക്കും. 

 

കൂടോമത, G20 യുമട ഇന്ത്യയുമട നില ിലുള്ള പ്രസിഡൻസി G20 പ്രപ്കിയയുമട ഭോ െലലോത്ത 

രോജയങ്ങൾക്ക് G20 യിൽ നിന്നുള്ള ആേയങ്ങള ം പ്രതീക്ഷകള ം രങ്കിടോൻ സ ിവേഷ ും 

േക്ത ുെോയ അ സരം നൽകുന്നു. ഇന്ത്യയുമട G20 പ്രസിഡൻസി ഞങ്ങള മട G20 

രങ്കോളികള െോയി െോപ്തെലല,അഭിപ്രോയങ്ങൾ  രലവപ്പോഴും അ  ണിക്കമപ്പടുന്ന വലോബൽ 

സൗത്തിമല നമ്മുമട സഹയോപ്തികരുെോയും കൂടിയോവലോച്ിച്ചോണ് രൂരീകരിക്കുകമയന്ന 

പ്രധോനെപ്ന്ത്ിയുമട പ്ര്തോ നയ്സക്ക് അനുസൃതെോണിത്. 

 

രത്ത് മസഷനുകളോയോണ് ഉച്ചവകോടി  ിഭോ നം മച്യ്യ ന്നത്. ജനു രി 12-ന് നോല് 

മസഷനുകള ം ജനു രി 13-ന് ആറ് മസഷനുകള ം നടക്കും. ഓവരോ മസഷനും 10-20 

രോജയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വനതോക്കള മടമെപ്ന്ത്ിെോരുമട രങ്കോളിത്തത്തിന് സോക്ഷയം 

 ഹിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 

 

ഉദ്ഘോടന, സെോരന മസഷനുകൾ രോപ്രത്തല ൻ മ ഭരണകൂടങ്ങള മട 

തലത്തിലോയിരിക്കും,ഇതിന്  പ്രധോനെപ്ന്ത്ി ആതിവേയതവം  ഹിക്കും. ഉദ്ഘോടന 

വനതോക്കള മട മസഷന്മെ  ിഷയം "വ ോയ്സ് ഓഫ് വലോബൽ സൗത്ത് - െനുഷയ 



വകപ്രീകൃത  ികസനത്തിനോയി" എന്നതും സെോരന വനതോക്കള മട മസഷമെ  ിഷയം 

"യുണിറ്റി ഓഫ് വ ോയ്സ്-യുണിറ്റി ഓഫ് രർപ്പ്" എന്നതുെോണ്. 

 

കൂടോമത, തോമഴപ്പെയുന്ന തീെുകള ള്ള 8 െപ്ന്ത്ിതല മസഷനുകള ം ഉണ്ടോയിരിക്കും: 

 

• "ധനസഹോയം- െനുഷയ വകപ്രീകൃത  ികസനത്തിനോയി" എന്ന  ിഷയത്തിൽ 

ധനെപ്ന്ത്ിെോരുമട മസഷൻ 

•  " ളർച്ചമയ രരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ജീ ിതധേലികള െോയി (ധലഫ്) സന്ത്ുലിതെോക്കുന്നു" 

എന്നോ  ിഷയത്തിൽ  രരിസ്ഥിതി െപ്ന്ത്ിെോരുമട മസഷൻ 

• "ആവ ോള സൗത്തിന്മെ െുൻ ണനകൾ - അനുകൂലെോയ അന്ത്രീക്ഷം ഉെപ്പോക്കൽ" എന്ന 

 ിഷയത്തിൽ  ിവദേകോരയ െപ്ന്ത്ിെോരുമട മസഷൻ 

• "ഊർജ്ജ സുരക്ഷയും  ികസന ും- അഭി ൃദ്ധിയിവലക്കുള്ള  ഴി"- എന്നതിൽ   ഊർജ 

െപ്ന്ത്ിെോരുമട മസഷൻ 

• "പ്രതിവരോധവേഷിയുള്ള ആവരോ യ സംരക്ഷണ സം ിധോനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള 

സഹകരണം" എന്നതിൽ  ആവരോ യ െപ്ന്ത്ിെോരുമട മസഷൻ  

• "െോന   ിഭ വേഷി  ികസന ും വേഷി  ർദ്ധിപ്പിക്കലും" എന്ന  ിഷയത്തിൽ 

 ിദയോഭയോസ െപ്ന്ത്ിെോരുമട മസഷൻ 

• "ആവ ോള സൗത്ത് -  യോരോരം, സോവങ്കതിക ിദയ,  ിവനോദസഞ്ചോരം,  ിഭ ങ്ങൾ എന്നി  

 ികസിപ്പിക്കൽ" എന്നതിൽ    ോണിജയ- യോരോര െപ്ന്ത്ിെോരുമട മസഷൻ 

• "ജി-20: ഇന്ത്യയുമട പ്രസിഡൻസിക്കുള്ള നിർവേേങ്ങൾ" എന്നതിൽ   ിവദേകോരയ 

െപ്ന്ത്ിെോരുമട മസഷൻ 

 

ഉച്ചവകോടിമയ സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ  ിേദോംേങ്ങൾ യേോസെയം രങ്കിടും. 

 

ജനു രി 06, 2023 

നയൂ മഡൽഹി 

 

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. 

 


