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ஊடக அறி�ைக

ஜி20�கான இ�திய தைலைம��வ� – 

க��ெபா�� ம��� இல�சிைன ெவள�ய��

இ�ேதாேனசியாவ�� பாலிய�� நைடெப��வ�� 17வ� ஜி20 மாநா��� 

இ�திய ப�ரதம� � நேர�திர ேமா� அவ�க� கல��ெகா�கி�றா�. இ�மாநா��� 

ஓ� அ�கமாக நைடெப�ற உண� ம��� ச�தி� பா�கா�� �றி�த அம�வ�� 

ப�ரதம� உைரயா�றிய�ட� �ஜி�ட� மா�ற� ம��� �காதார� ெதாட�பான 

��கிய அம��கள��� அவ� ப�ேக�கி�றைம �றி�ப�ட�த�க�. இ�மாநா��� 

நிைறவ��ேபா� இ�ேதாேனசிய ஜனாதிபதி அவ�களா� ஜி20 தைலைம��வமான� 

இ�திய ப�ரதம� அவ�கள�ட� ஒ�பைட�க�ப�வ�ட� அதைன� ெதாட��� 2022 

�ச�ப� �தலா� திகதி �த� ஜி20 அைம���� இ�தியா உ�திேயாக��வமாக 

தைலைமதா���. அ��ட� 2023 நவ�ப� 30� திகதி இ�தியாவ�� தைலைம��வ� 

நிைறவைட��.

 2.  இேதேவைள, ஜி20 இ�திய தைலைம��வ�தி�கான இல�சிைன க��ெபா�� 

ம��� இைணய�தள� ஆகியைவ 2022 நவ�ப� எ�டா� திகதி ப�ரதமரா� 

ெவள�ய��� ைவ�க�ப�ட�. ஜி20 தைலைம��வ�தி� க��ெபா�ளான “வ�ைதவ 

���பக�” அ�ல� “ஒ� �மி ஒ� ���ப� ஒ� எதி�கால�” எ�ப� �ராதன 

சம�கி�த �லான உபநிடத�திலி��� ெபற�ப�டதா��. இ�க��ெபா�ளான� 

மன�த�க�, வ�ல��க�, தாவர�க� ம��� ���ய��க� ஆகியைவ�� 

அவ��ட� ெதாட��ைடய ஏைனய உய��ன�க� உ�பட சகல உய��கள�ன� 

ெப�மதிய�ைன�� அைவ �மிய��� பர�த இ�ப�ரப�ச�தி�� ெகா������ 

ெதாட�ப�ைன�� உ�தி�ப���வதாக அைமகி�ற�. அ��ட�, LiFE (�ழ��� 

இைசவான வா��ைக �ைற) ெசய�தி�ட� ெதாட�பாக�� அத�ட� 

இைண�தி��கி�ற தன��ப�ட வா��ைக �ைற ம��� ேதசிய அப�வ���திய�� 

ெதாட��ைடய �ழ��� இைசவான �திரமான ம��� ெபா���ண�� மி�க 

ெத��க� �ல� ��ைமயான�� ப�ைமயான�� ெச�ைமமி�க�மான 

எதி�கால�ைத�த�� ெசய�பா�க��� வழிவ��கி�ற�. 

3.  ஜி20 இல�சிைனயான� இ�திய ேதசிய�ெகா�ய�� வ�ண�களான காவ�, 

ெவ�ைள ம��� ப�ைச, ம��� ந�ல நிற� ஆகியவ�றி� �லமான உ�ேவக�ைத 



ப�ரதிபலி�கி�ற�.  ேம�� இ�தியாவ�� ேதசிய மலரான தாமைர சவா�க��� 

இைடேயயான வள��சிைய� ப�ரதிபலி�கிற�. இய�ைக�ட� ந�லிண�க��ட� 

வா�வத�கான இ�தியாவ�� �வ� சா��த அ���ைறைய �மி� சி�ன� 

ப�ரதிபலி�கிற�. ஜி-20 இல�சிைன�� கீேழ எ�த�ப���ள “பார�” எ�ற வா��ைத 

ேதவநாகி� �ைறய�� இட� ெப���ளைம �றி�ப�ட�த�க ம�ெறா� 

சிற�ப�சமா��.

4. ஜி20 இ�திய தைலைம��வ�தி� ப�ரதான இல�கிைன இ�ெதான��ெபா��� 

இல�சிைன�� ெதள�வாக�� வ�வாக�� ப�ரதிபலி�கி�றன. சவா�மி�க 

இ�கால�ப�தி ஊடாக நா� பயண���� ெகா������ நிைலய�� �ழ�ட� 

ந�லிண�கமான வா�வ�� அவசிய�ைத�� �திரமான, ��ைமயான, 

ெபா���ண���ள ம��� பர�தளவ�லான வள��சி உலகி��ள அைனவ���� 

சமமாக�� ந�தி ெநறி�ைறக��� அைமவாக�� கிைட�பத�கான 

�ய�சிகைள��  ஜி20�கான தன���வ� வா��த இ�திய அ���ைறயான� 

����கா��கி�ற�. 

5. அ��ட� ச�வேதச ��கிய��வ� வா��த வ�டய�கள�� ம�தான 

அ��த�ைத ப�ரேயாகி�பத�கான உலகளாவ�ய நிக��சி நிரலி� இ�தியா ப�கள��� 

வழ��வத�கான வா��ப�ைன த�வதாக ஜி20 தைலைம��வ� அைமகி�ற�. 

ேம�� மன�த�கைள ைமய�ப��திய அ���ைறயா� உய�வைட�த ெசழி�பான 

எதி�கால�, ெசய�திற�மி�க�� வள��சியைட�த�மான ச�க�, ம��� ெச�ைம 

ஆகியவ�ைற  இல�காக� ெகா��, இ�திய �த�திர�தி� 75ஆவ� ஆ�� 

நிைற�� ெகா�டா�ட� இட�ெப�ற 2022 ஆக�� 15 ஆ� திகதி ஆர�பமான 

இ�திய �த�திர�தி� ��றா�டான 2047ஐ  ேநா�கிய 25 ஆ��கைள� �றி��� 

“அ���காலி�” ஆர�ப�ைத�� ஜி20�கான இ�திய தைலைம��வ� 

����கா��கிற�. 

6. ஜி20 தைலைம��வ�தி�ேபா� இ�தியா ��வ�� உ�ள ப�ேவ� 

இட�கள�� 32 ேவ�ப�ட �ைறக� சா��த 200 மாநா�கைள இ�தியா நட�த 

உ�ள� அதைன� ெதாட��� 2023 ெச�ட�ப� 9 ம��� 10 ஆகிய திகதிகள�� ஜி20 

தைலவ�க� மாநா� ����லிய�� நைடெப��. ப�களாேத�, எகி��, ெமா�சிய� 

ெநத�லா��, ைநஜ��யா, ஓமா�, சி�க��� ம��� ஐ�கிய அர� அம�ரக� ஆகிய 

நா�க� இ�மாநா���� வ���தின� அ�த��ட� அைழ�க�ப�வா�க� எ�ப� 

�றி�ப�ட�த�கதா��.
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ெகா���

15 நவ�ப� 2022.


