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ஊடக அறி�ைக

அதி ேமத� ஜனாதிபதி ரண�� வ��கிரமசி�க அவ�க�
ப�ேக�ற  “Voice of Global South” மாநா�

Voice of Global South ( ெவா�� ஒ� �ேளாப� ெசௗ� ) மாநா�
2023 ஜனவ� 12 �த� 13 வைரயான இ�நா�க�� ெம�நிக�
மா��க�டாக இ�தியாவா� நட�த�ப����த�. ெமா�தமாக 10
அம��கைள�ெகா�ட இ�த மாநா��� இல�ைக உ�பட
ெத��லைக�ேச��த 125 நா�கள�� தைலவ�க�� அைம�ச�க��
ப�ேக�றன�.

2. ‘’ஒ�மி�த �ர�, ஒ�மி�த ேநா�க�” எ�ற ெதான��ெபா��ட�
நைடெப�ற இ�த மாநா� அப�வ���தி அைட��வ�� நா�கள��
����ைமக�, ேநா��நிைலக� ம��� கவைலக� ஆகியவ�றி�
ம�� ��ைமயான அளவ�� கவன� ெச��திய���தைம
�றி�ப�ட�த�க�. உண�� பா�கா��, �காதார�, ேபாதியளவான
எ�ச�தி, காலநிைலசா� நிதி ம��� ெதாழி���ப�க�, ம���
ெபா�ளாதார வள��சி உ�ள��ட வ�டய�கள�� ப�ேவ� சவா�க�
உலகளவ�� எதி�ெகா�ள�ப�� நிைலய�� இ�த மாநா�
சமகால���கான ெபா��த�பா��ைன� ெகா���ள�.

3. உலக நா�கள�� தைலவ�க� ப�ேக�ற தைலவ�க�
ம�ட�திலான அ��ரா��பண அம�� ப�ரதம� நேர�திர ேமா�
அவ�கள�� தைலைமய�� 2023 ஜனவ� 12 ஆ� திகதி
நைடெப�றி��த�. அ��ட�, அப�வ���தி அைட��வ�� நா�கள��
மிக ��கியமான ப�ர�சைனக��� த��� கா��வைகய��
ஒ��கைம�க�ப����த அைம�ச�க� ம�ட�திலான 8 அம��க��
அதைன�ெதாட��� இட�ெப�றி��தன. ெதாட��� ப�ரதம� நேர�திர
ேமா� அவ�கள�� தைலைமய�� 2023 ஜனவ� 13ஆ� திகதி
நைடெப�றி��த தைலவ�க� ம�ட�திலான அம��ட� இ�மாநா�
நிைறவைட�தி��த�.

4. இ�திநா� அம�வ�� கல��ெகா����த அதி ேமத�
ஜனாதிபதி ரண�� வ��கிரமசி�க அவ�க�, அப�வ���தி
அைட��வ�� நா�கள�� ெபா�ளாதார வ�வகார�கள��
��கிய��வ� ெச��த�படேவ��யத� அவசிய� �றி�� தன�
உைரய�� �றி�ப�����தா�. அ��ட� கட� ெந��க�ய�ைன எதி�
ெகா������ நா�கள���� ஜ�20 நா�க���� இைடய�லான
உற��பால�ைத க��எ���வதி� இ�தியா மிக�ெபா��தமான
வகிபாக�ைத� ெகா����பதாக�� இல�ைக ஜனாதிபதி அவ�க�
தன� உைரய�� �றி�ப�����தா�.



5. இ�மாநா��� இ�தி நா� நிக�வாக நைடெப�றி��த
தைலவ�க��கான அம�வ��ேபா� ப��வ�� �திய ��ென���க�
ெதாட�பாக ப�ரதம� நேர�திர ேமா� அவ�க� அறிவ��த�கைள
வ���தி��தா� ;

● ஆேரா�ய ைம��
● ெத��லகி�கான சிற�� ைமய�
● ெத��லகி�கான வ��ஞான ம��� ெதாழி���ப ��ென���
● ெத��லகி� இள� இராஜத�தி�க� அைம��
● ெத��லகி�கான �லைம� ப�சி�க�

6. 2023 ஜனவ� 12ஆ� திகதி நைடெப�ற நிதி அைம�ச�க� ம�ட
அம�வ�� நிதி��ைற இராஜா�க அைம�ச� ெகௗரவ ெஷஹா�
ேசமசி�க அவ�க� ப�ேக�றி��தா�. இ�த அம�வ�� கல��
ெகா����த அைம�ச�க� ெத��லகி� அப�வ���தி ேதைவக���
நிதிய�ைன ஒ���த�, ேபா�மான நிதிசா� வசதிகைள எ��த�, நிதி
�ைறய�� �ஜி�ட� மயமான ெபா��ேசைவகைள அ�லா��த�
ம��� நிதி �தியாக �திரமான�� ெப�ேப�கைள இல�காக�
ெகா�ட�மான அப�வ���தி� ப��ைடைமக� உ�ள��ட வ�டய�க�
ெதாட�பாக க����கைள ப�மாறிய���தன�

7. இேதேவைள இ�மாநா� பய��ள�� ��கமான�மான
உைரயாட�கைள�ெகா����த அேதேவைள அ�நா�கள��
����ைம அ��பைடய�லான ேதைவகைள�� சவா�கைள��
�க�ெகா��பத�கான ெசய�திற�மி�க நிக��சி நிர� ஊடாக �திய
பாைத ஒ�றிைன உ�வா�கிய���ததாக�� இ�த மாநா��� ப��
ெப�றி��த நா�க� பாரா��யைம �றி�ப�ட�த�க�. அ��ட�
உலக� எதி�ெகா��� சவா�க��கான த���கைள கா�பத�கான
ேதட�க� ம��� நிக��சி நிர�கைள ����கா��ய���த
இ�நா�க� ெத��லகி� �ர�கைள�� இதி� உ�வா�க ேவ���
என�� �றி�ப�����தன.

*************

ெகா���
15 ஜனவ� 2023.


