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ஒரு புதிய மற்றும் தனித்துவமோன முன்முயற்சியில், இந்தியோ 12-13 ஜனவோி 2023 அன்று ஒரு 

சிறப்பு மமய்நிகர் உச்சிமோநோட்டை நைத்துகிறது. இந்த "உலக ோவிய மதற்கு உச்சிமோநோட்டின் 

குரல்" "குரலின் ஒற்றுடம, ளநோக்கத்தின் ஒற்றுடம" என்ற கருப்மபோரு ின் கீழ் உலக ோவிய 

மதற்கின் நோடுகட  ஒன்றிடைப்படத ளநோக்கமோகக் மகோண்டுள் து. ஒரு மபோதுவோன 

த த்தில் அவர்க ின் முன்ளனோக்குகள் மற்றும் முன்னுோிடமகட  பகிர்ந்து மகோள்ளுங்கள். 

இந்த மோநோட்டில் பங்ளகற்க 120க்கும் ளமற்பட்ை நோடுகளுக்கு அடைப்பு விடுக்கப்பட்டுள் து. 

 

இந்த முயற்சியோனது, பிரதமர் திரு நளரந்திர ளமோடியின் சப்கோ சோத், சப்கோ விகோஸ், சப்கோ 

விஸ்வோஸ் மற்றும் சப்கோ பிரயோஸ் ஆகியவற்றின் மதோடலளநோக்குப் போர்டவயோல் 

ஈர்க்கப்பட்டு, இந்தியோவின் வசுடதவ குடும்பகம் என்ற தத்துவத்தோல் அடிளகோலப்பட்ைது. 

 

வோய்ஸ் ஆஃப் குள ோபல் சவுத் உச்சிமோநோட்டின் விவோதங்க ில் பங்குதோரர் நோடுக ிைமிருந்து 

உருவோக்கப்படும் மதிப்புமிக்க உள் ீடுகள் உலக வில் உோிய அங்கீகோரத்டதப் மபறுவடத 

உறுதிமசய்ய இந்தியோ மசயல்படும். 

 

ளமலும், G20 இன் இந்தியோவின் தற்ளபோடதய தடலடமத்துவமோனது G20 மசயல்முடறயின் 

ஒரு பகுதியோக இல்லோத நோடுகளுக்கு G20 இல் இருந்து தங்கள் ளயோசடனகட யும் 

எதிர்போர்ப்புகட யும் பகிர்ந்து மகோள்  ஒரு சிறப்பு மற்றும் வலுவோன வோய்ப்டப 

வைங்குகிறது. இந்தியோவின் G20 பிரசிமைன்சி நமது G20 கூட்ைோ ிகளுைன் மட்டுமல்லோமல், 

குள ோபல் மதற்கில் உள்  சக பயைிகளுைனும் கலந்தோளலோசித்து வடிவடமக்கப்படும் என்று 

பிரதமோின் கூற்றுக்கு இைங்க இது உள் து. 

உச்சிமோநோடு பத்து அமர்வுகட  திட்ைமிடுகிறது. நோன்கு அமர்வுகள் ஜனவோி 12ஆம் ளததியும், 

ஆறு அமர்வுகள் ஜனவோி 13ஆம் ளததியும் நடைமபறும். ஒவ்மவோரு அமர்விலும் 10-20 

நோடுகட ச் ளசர்ந்த தடலவர்கள்/அடமச்சர்கள் பங்ளகற்போர்கள் என எதிர்போர்க்கப்படுகிறது. 

 

மதோைக்க மற்றும் நிடறவு அமர்வுகள் மோநிலத் தடலவர் / அரசு மட்ைத்தில் இருக்கும், ளமலும் 

அடவ பிரதமரோல் நைத்தப்படும். மதோைக்கத் தடலவர்க ின் அமர்வின் கருப்மபோருள் 

"உலக ோவிய மதற்கின் குரல் - மனித-டமய வ ர்ச்சிக்கோன" மற்றும் இறுதித் தடலவர்க ின் 

அமர்வு "ஒற்றுடமயின் குரல்-ஒருடமப்போட்டின் ளநோக்கமோகும்". 

 

கூடுதலோக, பின்வரும் கருப்மபோருள்களுைன் 8 மந்திோி அமர்வுகள் இருக்கும்: 

• "மக்கட  டமயமோகக் மகோண்ை வ ர்ச்சிக்கு நிதிய ிப்பது" குறித்த நிதி அடமச்சர்க ின் 

அமர்வு 



• சுற்றுச்சூைல் அடமச்சர்க ின் அமர்வு "சுற்றுச்சூைலுக்கு உகந்த வோழ்க்டக முடறகளுைன் 

வ ர்ச்சிடய சமநிடலப்படுத்துதல்" (LiFE) 

• "உலக ோவிய மதற்கின் முன்னுோிடமகள் - ஒரு சோதகமோன சூைடல உறுதி மசய்தல்" குறித்த 

மவ ியுறவு அடமச்சர்க ின் அமர்வு 

• "எோிசக்தி போதுகோப்பு மற்றும் ளமம்போடு- மசைிப்புக்கோன போடத வடரபைம்" பற்றிய எோிசக்தி 

அடமச்சர்க ின் அமர்வு 

• "தோக்கக்கூடிய சுகோதோர அடமப்புகட  உருவோக்க ஒத்துடைப்பு" குறித்த சுகோதோர 

அடமச்சர்க ின் அமர்வு 

• "மனித வ  ளமம்போடு மற்றும் திறன் ளமம்போடு" குறித்த கல்வி அடமச்சர்க ின் அமர்வு 

• "உலக ோவிய மதற்கில் சிமனர்ஜிகட  உருவோக்குதல் - வர்த்தகம், மதோைில்நுட்பம், சுற்றுலோ 

மற்றும் வ ங்கள்" குறித்த வர்த்தக மற்றும் வர்த்தக அடமச்சர்க ின் அமர்வு 

• "ஜி-20: இந்தியோவின் ஜனோதிபதி பதவிக்கோன போிந்துடரகள்" குறித்த மவ ியுறவு 

அடமச்சர்கள் அமர்வு 

 

உச்சிமோநோடு மதோைர்போன கூடுதல் விவரங்கள் உோிய ளநரத்தில் பகிரப்படும். 

 

ஜனவோி  06, 2023 

நியூ மைல்லி  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 

 


