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ஜி 20 ஷெர்பா, ஸ்ரீ பியுஷ் க ாயல் க ாமில் இருந்த சிறப்பு விளக் மளித்தார் 

அக்க ாபர் 30, 2021  

 

ஜி 20 உச்சிமாநாட்டிற்கு முன்னதா , உல ளாவிய  வலல ள் பற்றிய  இந்தியாவின் 

தலலலமத்துவம் மற்றும் ப ந்த அளவிலான பி ச்சிலன ளில் அதன்  ருத்துக் ள் வலுவான 

ஆத லவப் ஷபறு ின்றன – ஸ்ரீ பியுஷ் க ாயல்    

 

தற்கபாலதய ஷெர்பாவின் கூட் த்தின் நி ழ்ச்சி நி ல் க ாம் பி   னத்லத இறுதி 

ஷசய்வதாகும், இது G-20 உச்சிமாநாட்டில் தலலவர் ளால் ஏற்றுக்ஷ ாள்ளப்படும்- ஸ்ரீ 

க ாயல்    

 

கசாதலன மற்றும் தடுப்பூசி சான்றிதழ் ள் உட்ப  பயண ஆவணங் ளின் ப ஸ்ப  

அங் ீ ா ம் குறித்து G20  ச ாக் ளி மிருந்து ஆத லவப் ஷபறுவதில் ம ிழ்ச்சி- ஸ்ரீ க ாயல்   

 

நிலலயான வளர்ச்சி மற்றும் உணவுப் பாது ாப்பிற் ா , சிறு மற்றும் குறு விவசாயி ளின் 

நலன் லளப் பாது ாக் கவண்டும், உள்ளூர் பண்பாடு லளப் பாது ாக் கவண்டும் என்று 

ஷ ாள்ல  ள் வலியுறுத்து ின்றன – ஸ்ரீ பியுஷ் க ாயல்    

 

உல ளாவிய  ாலநிலல ந வடிக்ல  ளுக்கு ஏற்ற, நீண்   ால, சலுல   ாலநிலல 

நிதி,மலிவு மற்றும் நிலலயான ஷதாழில்நுட்பத்திற் ான அணு ல் மற்றும் நிலலயான 

வாழ்க்ல  முலற ள் மற்றும் ஷபாறுப்பான மற்றும் நு ர்வு முலற லளப் பின்பற்றுவதற் ான 

அர்பணிப்பு கபான்ற முக் ியமான உதவியாளர் ளின் கதலவலய இந்தியா ஆதாிக் ிறது.ஸ்ரீ 

க ாயல்    

 

பிந்லதய க ாவிட் ஷபாருளாதா  மீட்புக் ான ஆத லவ முன்கூட்டிகய திரும்பப் 

ஷபறுவதில்லல என்பலதயும், மி வும் பாதிக் ப்ப க்கூடிய பிாிவினருக்கு கதலவயான 

ஆத வு வழங் ப்படுவலதயும் இந்திய உறுதி ஷசய் ிறது-ஸ்ரீ க ாயல்   

 

G20   ன் கசலவ இல நிறுத்தம் முயற்சிலய 2021 இறுதி வல  நீட்டிக்  

ஒப்புக்ஷ ாண்டுள்ளது, இதன் மூலம் உல ம் முழுவதும் கதலவப்படும் மற்றும் 

பாதிக் ப்ப க்கூடியவர் ளுக்கு சில சுவாசத்லத அளிக் ிறது- ஸ்ரீ பியுஷ் க ாயல்  

  



க ாமில் அக்க ாபர் 30-31 கததி ளில் நல ஷபறவுள்ள 16 வது G 20 உச்சிமாநாட்டில் பி தமர் 

கமாடி பங்க ற்பது குறித்த அறிவிப்பு லள ஸ்ரீ பியுஷ் க ாயல் ப ிர்ந்துள்ளார். 

  

“G -20 உல ளாவிய  வலல ளில் இந்தியாவின் தலலலமத்துவத்லத ஒப்புக்ஷ ாண்டுள்ளது 

மற்றும் வ விற்கும் உச்சிமாநாட்டில் வ விற்கும் ப ந்த அளவிலான பி ச்சிலன ளில் 

இந்தியாவின்  ருத்துக் லள ஆதாித்துள்ளது” என்று G-20 ஷெர்பாக் ளின் தற்கபாலதய 

சந்திப்பின் கபாது ஊ  ங் ளுக்கு விளக் மளிக்கும் கபாது ஸ்ரீ பியுஷ் க ாயல் கூறினார்.   

உச்சிமாநாட்டில் தலலவர் ளால் ஏற்றுக்ஷ ாள்ளப்பட்  க ாம் பி   னத்லத இறுதி 

ஷசய்வகத தற்கபாலதய ஷெர்பாக் ளின் கூட் த்தின் நி ழ்ச்சி நி ல் என்பலத  வனத்தில் 

ஷ ாள்ளலாம். 

பி தமர் கமாடிக்கு இத்தாலிய பி தமர் எச்.இ. அலழப்பு விடுத்துள்ளார் என்பது 

குறிப்பி த்தக் து. திரு. மாிகயா ட் ா ி இன்று  ாலல க ாம் வந்தல ந்தார் இது பி தமாின் 8 

வது G20 உச்சிமாநாடு. . 

ஸ்ரீ பியுஷ் க ாயல்   ந்த 3 நாட் ளா  பி தமாின் G20 உச்சிமாநாட்டின் பங்க ற்பு 

ஏற்பாடு லள பார்லவயி  க ாமில் இருந்தார்.   

 

இத்தாலியில் ஸ்ரீ பியுஷ் க ாயல் அக்க ாபர் 27-29 வல  6 வது G20 ஷெர்பாக் ளின் 

கூட் த்தில் பங்க ற்றார் மற்றும் பல G20 ச ாக் ளு ன் (யுக ,ஷஜர்மனி,பி ான்ஸ்,ஐக ாப்பிய 

ஒன்றியம்,இந்கதாகனசியா மற்றும் சிங் ப்பூர்) இருத ப்பு சந்திப்பு லள ந த்தினார்.    

சர்வகதச ஒத்துலழப்புக் ான முதன்லமயான உல ளாவிய மன்றமா  ஜி-20 

உருஷவடுத்துள்ளதா  ஸ்ரீ க ாயல் கூறினார். G-20 ஷமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 80% 

உல  வர்த்த த்தில் 75% மற்றும் உல  மக் ள்ஷதால யில் 60% ஆ ியவற்லற 

பி திநிதித்துவப்படுது ிறது என்று அவர் கூறினார்.  

“ மக் ள், ி  ம்,ஷசழிப்பு” என்ற  ருப்ஷபாருளின்  ீழ் இந்த ஆண்டு G20  தலலவர் பதவிலய 

இத்தாலி ந த்து ிறது என்பலத  வனத்தில் ஷ ாள்ள கவண்டும்: “ ஷதாற்றுகநாயிலிருந்து 

மீள்வது மற்றும் உல ளாவிய சு ாதா  நிர்வா த்லத வலுப்படுத்துதல்,ஷபாருளாதா  மீட்பு 

மற்றும் பின்னல வு, ாலநிலல மாற்றம் & ஆற்றல் மாற்றம் மற்றும் நிலலயான வளர்ச்சி 

மற்றும் உணவுப் பாது ாப்பு”  

 

ஷசய்தியாளர் ளி ம் கபசிய ஸ்ரீ க ாயல், இத்தாலி கதர்ந்ஷதடுத்த முன்னிாிலமப் பகுதி லள 

இந்தியா முழுலமயா  ஆதாிக் ிறது என்றார். இப்கபாது முடிவல ந்த ஷெர்பாக் ளின் 



கூட் த்தின் நி ழ்ச்சி நி ல் க ாம் பி   னத்லத இறுதி ஷசய்வதாகும், இது ஜி 20 

உச்சிமாநாட்டில் தலலவர் ளால் ஏற்றுக்ஷ ாள்ளப்படும் என்று அவர் கூறினார்.    

விாிவான க ாவிட்-19 தடுப்பூசி உல ளாவிய ஷபாது நன்லம என்ற இந்தியாவின் 

நிலலப்பாட்ல  ஜி 20  அங் ீ ாித்துள்ளதா வும், கசாதலன மற்றும் தடுப்பூசி சான்றிதழ் ள் 

உட்ப  பயண ஆவணங் லள ப ஸ்ப  அங் ீ ா ம் குறித்த தனது பாிந்துல க்கு G20   ச  

ஊழியர் ளி மிருந்து ஆத லவப் ஷபறுவதில் ம ிழ்ச்சி அல வதா வும் அலமச்சர் கூறினார்.   

நிலலயான வளர்ச்சி மற்றும் உணவுப் பாது ாப்பு விவ ா த்தில்,ஷ ாள்ல  ள் சிறு மற்றும் 

குறு விவசாயி ளின் நலன் லளப் பாது ாக்  கவண்டும் என்றும், உள்ளூர் உணவு 

 லாச்சா ங் லள பாது ாக் கவண்டும் என்றும் இந்தியா வலியுறுத்தியுள்ளது.  

 ாலநிலல மாற்றம் மற்றும் சுற்றுசூழலில், உல ளாவிய  ாலநிலல ந வடிக்ல  லள 

கமம்படுத்துவதற் ான முக் ியமான உதவியாளர் ளின் அவசியத்லத இந்தியா வலுவா  

கபசியதா  ஸ்ரீ க ாயல் கூறினார். ஷபாறுப்பான நு ர்வு மற்றும் உற்பத்தி முலற ள் மற்றும் 

SDG-12 இலக்கு லள அல வதன் முக் ியத்துவம், குறிப்பா  வளர்ந்த நாடு ள்.   

 

க ாவிட்- க்கு பிந்லதய ஷபாருளாதா  மீட்புப் பி ச்சிலனயில், G20  ட் லமப்பு 

பணிக்குழுவின் இலணத் தலலவர் ள் என்ற முலறயில்,முன்கூட்டிகய ஆத லவ திரும்பப் 

ஷபறாமல்  இருப்பலதயும், மி வும் பாதிக் ப்ப க்கூடிய பிாிவினருக்குத் கதலவயான 

ஆத வு வழங் ப்படுவலதயும் இந்தியா உறுதி ஷசய் ிறது. G20   ன் கசலவ இல நீக்  

முன்முயற்சிலய 2021 இறுதி வல  நீட்டிக்  ஒப்புக்ஷ ாண்டுள்ளது, இதன் மூலம் 

கதலவப்படுபவர் ளுக்கும் உலஷ ங் ிலும் பாதிக் ப்ப க்கூடியவர் ளுக்கும் சில சுவாசத்லத 

அளிக் ிறது.         

வாிச் சீர்திருத்தங் ள் பி ச்சிலனயில், லாபத்தின் மூலத்திற்கும் அலவ வாிவிதிக் ப்படும் 

அதி ா  வ ம்பிற்கும் இல யிலான ஷபாருத்தமின்லமலய நிவர்த்தி ஷசய்ய இந்தியா G20 ஐத்  

தள்ளியுள்ளது என்று ஸ்ரீ க ாயல் கமலும் கூறினார். இது ஷபாிய MNC  ள் ஷசயல்படும் 

நாட்டில் குலறந்தபட்ச பயனுள்ள  ார்ப்பக ட் வாிலய ஷசலுத்துவலத உறுதி ஷசய்யும். 

இந்த விவாதங் ள் குறித்து கமலும் விவாித்த ஸ்ரீ க ாயல்,ஊழல் எதிர்ப்பு விெயங் ளில், 

இந்த ஆண்டு ஊழல் எதிர்ப்புப் பணிக்குழுவின் ஜி20 இலணத் தலலவ ா  இந்தியா, ஷசாத்து 

மீட்பு, த வல் ப ிர்வு,சட்  அமலாக்  ஒத்துலழப்பு ஷதா ர்பான 5 சிந்தலனப் பகுதி ளுக்கு 

பங் ளித்துள்ளது என்று கூறினார். ஷதாழில்நுட்பம் & பாது ாப்பான  பு லி  மறுப்பு.     

ஷபண் ள் அதி ா மளித்தல், ல்வி மற்றும் கவலலவாய்ப்பு ஷதா ர்பான பி ச்சிலன ள் 

குறித்து, வர்த்த ம் ஷதாழில்துலற மற்றும் ஜவுளி, நு ர்கவார் விவ ா ங் ள், உணவு மற்றும் 



ஷபாது விநிகயா த்துலற அலமச்சர், ஷபண் ளுக்கு அதி ா ம் அளிக்கும் G20 இன் 

முக் ியத்துவத்லத இந்தியா ஆதாிக் ிறது என்று கூறினார்.பாலின அடிப்பல யிலான 

வன்முலறக்கு எதி ா  ஷமாழிலயச் கசர்ப்பதற் ா  இந்தியா வலுவா  வாதிட் து மற்றும் ‘ 

ஷதாலலநிலல கவலல ஏற்பாடு ள்’ ஷதா ர்பான G20 இன்  புதிய ஷ ாள்ல   ட் லமப்லப 

ஆதாித்தது. 

சுற்றுலாத்துலறயின் மீட்சியின் முக் ியத்துவத்லத, குறிப்பா  இத்துலறயில் க ாவிட்-19 இன் 

தாக் த்லதக்  ருத்தில் ஷ ாண்டு, இந்தியா சிறப்பித்ததா  ஸ்ரீ க ாயல் கமலும் கூறினார். 

ஆக் ப்பூர்வமான ஷபாருளாதா ம் மற்றும்  லாலச்ச த்லதப் பாது ாப்பதில் G20  வனம் 

ஷசலுத்துவலத இந்தியா வ கவற் ிறது.      

எல்லல தாண்டிய த வுப் பாய்ச்சலு ன், வளரும் நாடு ளின் வளர்ச்சி கதலவ ளுக்கு 

இ மளிக்கும் வல யில்,’நம்பிக்ல யு ன் த வு இல்லாத ஓட் த்லத’ சமநிலலப்படுத்துவதன் 

அவசியத்லத இந்தியா வலுவா  வலியுறுத்து ிறது என்று அலமச்சர் கூறினார். வளர்சிக் ான 

த வு லளப் பயன்படுத்துவதன் முக் ியத்துவத்லத இந்தியா வலியுறுத்தியுள்ளது என்றும் 

அவர் கூறினார்.     

G20 இல் இந்தியாவின் கு ல் அலனத்து வளரும் நாடு ளின் கு லலயும் பி திபலிக் ிறது 

என்று அலமச்சர் வலியுறுத்தினார்.  

2020 ஆம் ஆண்டில் சவுதி தலலலமக்கு பி தமர் கமாடியின் ஆகலாசலனலய ஷதா ர்ந்து, G20 

  ந்த ஆண்டு Covid-19 நிலலலம குறித்து ஒரு அசாதா ண உச்சிமாநாட்ல க் கூட்டியது 

என்று அவர் குறிப்பிட் ார்.   

 

இந்த ஆண்டு, ஆப் ானிஸ்தானில் மனிதாபிமான ஷநருக் டிலய நிவர்த்தி ஷசய்வதில் G20 

இன் ஷசல்வாக்ல ப் பயன்படுத்த இத்தாலி ஒரு சிறப்பு உச்சிமாநாட்ல  கூட்டியது. UN 

சாசனம் மற்றும் பிற ஷதா ர்புல ய சர்வகதச ஆவணங் ளில் ஷபாதிந்துள்ள 

ஷ ாள்ல  ளின்படி,மனித உாிலம ள் மற்றும் அடிப்பல  சுதந்தி ங் ள், குறிப்பா  

ஆப் ானிஸ்தானில் ஷபண் ள், குழந்லத ள், சிறுபான்லமயினர் மற்றும் பாதிக் ப்ப க்கூடிய 

மக் ளின் உாிலம ளுக் ான மாியாலத குறித்தும் G20  வனம் ஷசலுத்தியது.  

   

  



டிசம்பர் 1, 2022, நவம்பர் 30, 2023 இல் இந்தியா G20 தலலலமப் பதவிலய ஏற் ப் கபா ிறது 

என்றும், இந்த ஆண்டு டிசம்பாில் ட்க ாய் ாவில் நுலழயப் கபா ிறது என்றும், G20 

மன்றத்தில் வளரும் நாடு ள் மற்றும் வளர்ந்து வரும் சந்லதப் ஷபாருளாதா ங் ளின் 

பி ச்சிலன ள் மற்றும்  வலல ள் குறித்து தலலலம தாங்கும் என்றும் ஸ்ரீ க ாயல் கூறினார்.   

க ாம்  

அக்க ாபர் 29, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 


