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ప్రప్ంచ దక్షణిాది సదససు యొక్క గళం 

జనవరి 06, 2023 

 
కొత్త  ఇంకా వినూత్న చర్యల్లో  భాగంగా, 2023 జనవరి 12-13 తేదీల్లో  భార్త్ ప్రతేయక వర్చువ  
సదససునస నిర్వహ ంచనసంది. ‘‘ఐకయతా గళం, ఐకాయతా ప్రయోజనం’’ అనే థీమ్ క ంద ఈ ‘‘ప్రప్ంచ దక్షిణాది 
సదససు యొకక గళం’’ అనేది ప్రప్ంచ దక్షిణాది దేశాల్ు త్మ దృకకకణాల్ు ఇంకా ప్రా ధానయత్నల్నస ఒక 
ఉమమడి వేదికపెై ప్ంచసకకవడానిక  వారిని ఒక చోటిక  తీససకురావాల్ని తెల్పెటిటంది. ఈ సదససుల్ల 120క  
పెైగా దేశాల్నస ప్ాల్ుప్ంచసకకవాల్ుందిగా ఆహ్వవనించడం జరిగింది. 
 
సబ కా సాథ్, సబ కా వికాశ్, సబ కా విశావస్ మరియు సబ కా ప్రయాస్ కు సంబంధించి ప్రధాని శ్రీ నర ందర 
మోదీ విజన్  దావరా పరరర్ణ ప్ ందిన కార్యకమీం ఇది, అల్ాగ  భార్త్ యొకక వససధెైవ కుట ంబం అనే 
త్త్వం దావరా ఆధారిత్మ ైనది. 
 
ప్రప్ంచ దక్షిణాది సదససు యొకక గళం చర్ుల్లో  భాగసావమయ దేశాల్ నసండి ఆవిర్భవించే విల్ువ ైన 
ఆల్లచనల్ు ప్రప్ంచవాయప్తంగా త్గిన గురితంప్ు ప్ ందేల్ా చేయడానిక  భార్త్ కృషి చేససత ంది. 
 
అదేవిధంగా, జీ20క  భార్త్ ప్రససత త్ం అధయక్షత్ వహ ససత నన నేప్థ్యంల్ల, ఈ జీ20 ప్రక ీయల్ల భాగం కాని 
దేశాల్ు జీ20 నసంది త్మ ఆల్లచనల్ు అల్ాగ  అంచనాల్నస ప్ంచసకకవడానిక  ఒక ప్రతేయకమ ైన మరియు 
బల్మ ైన అవకాశానిన అందిససత ంది. భార్త్ యొకక ఈ జీ20 అధయక్షత్ అనేది క వల్ం మా జీ20 
భాగసావముల్తో సంప్రదింప్ుల్ దావరా మాత్రమే ర్ూప్ుదిదసు కకకుండా, త్మ గళానిన వినిపించే అవకాశం 
ల్ేదని మా తోటి ప్రప్ంచ దక్షిణాది దేశాల్ వాణిక  కూడా చోట  కల్పంచేల్ా చేసాత మని భార్త్ ప్రధాని చేసిన 
ప్రకటనకు అనసగుణంగా ఉంట ంది. 
 
ఈ సదససుల్ల ప్ది సెషనోనస నిర్వహ ంచనసనానర్చ. నాల్ుగు సెషనసో  జనవరి 12న, అల్ాగ  ఆర్చ సెషనసో  
జనవరి 13న నిర్వహ ంచబడతాయి. ప్రతి సెషన్ ల్ల 10-20 దేశాల్కు చెందిన నాయకుల్ు/మంత్రర ల్ 
భాగసావమయం ఉండొచుని భావిససత నానర్చ. 
 
ప్రా ర్ంభ మరియు ముగింప్ు సెషనసో  దేశాధినేత్ / ప్రభుత్వ సాా యిల్ల నిర్వహ ంచబడతాయి అల్ాగ  ప్రధాన 
మంతిర దీనిన చేప్డతార్చ. ప్రా ర్ంభ నాయకుల్ సెషన్ కు ‘‘ప్రప్ంచ దక్షిణాది యొకక గళం - మానవ క ందరక 



అభివృదిి ’ అనే దానిన అల్ాగ  ముగింప్ు నాయకుల్ సదససుకు ‘ఐకయతా గళం - ఐకయతా ప్రయోజనం’ అనే 
దానిన థీమ్ గా ఎంచసకునానర్చ. 
 
వీటిక  తోడుగా, 8 మంత్రర ల్ సాా యి సెషనసో  ఉంటాయి, వీటిక  ఈ క ంద పరరకకనన థీమ్ ల్నస 
ఎంచసకునానర్చ: 
 

 ‘‘ప్రజా క ందరక అభివృదిిక  ఆరిాకప్ర్మ ైన చేయూత్’’ అనే థీమ్ పెై ఆరిాక మంత్రర ల్ సదససు 
 ‘‘ప్రాయవర్ణానసకూల్ జీవనశ ైల్ుల్తో (ల్ ైఫ్-LiFE) వృదిి  సంత్రల్నం’’ అనే థీమ్ పెై ప్రాయవర్ణ 

మంత్రర ల్ సెషన్ 
 ‘‘ప్రప్ంచ దక్షిణాది ప్రా ధానయత్ల్ు - అనసకూల్మ ైన వాతావర్ణానిక  భరోసానివవడం’’ అనే థీమ్ పెై 

విదేశాంగ మంత్రర ల్ సెషన్ 
 ‘‘ఇంధన భదరత్ మరియు అభివృదిి  - సససంప్ననత్కు రోడ మాయప్’’ అనే థీమ్ పెై ఇంధన మంత్రర ల్ 

సెషన్ 
 ‘‘సిార్మ ైన ఆరోగయ సంర్క్షణ వయవసా నిరామణంల్ల సహకార్ం’’ అనే థీమ్ పెై ఆరోగయ శాఖ మంత్రర ల్ 

సెషన్ 
 ‘‘మానవవనర్చల్ అభివృదిి  మరియు సామరా్య నిరామణం’’ అనే థీమ్ పెై విదాయ మంత్రర ల్ సెషన్ 
 ‘‘ప్రప్ంచ దక్షిణాదిల్ల ఏకర్ూప్కత్నస అభివృదిి  చేయడం - వాణిజయం, సాంక తికత్, ప్రాయటకం 

మరియు వనర్చల్ు’’ అనే థీమ్ పెై వాయప్ార్ మరియు వాణిజయ మంత్రర ల్ సెషన్ 
 ‘‘జీ-20: భార్త్ యొకక అధయక్షత్కు సంబంధించి సూచనల్ు’’ అనే థీమ్ పెై విదేశాంగ మంత్రర ల్ 

సెషన్ 
 
ఈ సదససుకు సంబంధించిన మరినిన వివరాల్ు నిరిుషట  సమయంల్ల షరర్ చేయబడతాయి. 
 
జనవరి 06, 2023 
నయూఢిలీ్ల 
 
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. 


