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“க ாய்ஸ் ஒப் குள ாபல் க ௌத்” மாநாடு 

  
 

புதியதும் தனித்துவமானதுமான ஓர ் முயற்சியாக 2023 ஜனவரி 12-13 ஆகிய 

திகதிகளில் இந்தியா விசேட மமய்நிகர ் மாநாமடான்றற நடத்தவுள்ளது. உலகின் 

மதன்பகுதி நாடுகளின் ‘”ஒருமித்த குரல், ஒருமித்த சநாக்கம்”  என்ற 

மதானிப்மபாருளுடனான இந்த ‘Voice of Global South’’  மாநாடு, உலகளாவிய மதன்பகுதி 

நாடுகள் தமது முன்னுரிறமகள் மற்றும் சநாக்குநிறலயிறன மபாதுவான ஒரு தளத்தில் 

பகிரவ்தற்கு ேந்தரப்்பம் வழங்குகின்றது. இம்மாநாட்டில் கலந்துமகாள்வதற்காக 

உலகளாவிய ரீதியில் 120 நாடுகளுக்கு அறழப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளறம குறிப்பிடத்தக்கது.  

 

2.  பிரதமர ் ஸ்ரீ நசரந்திர சமாடி அவரக்ளின் ேப்க ோத், ேப்க விகாஸ், ேப்க விஸ்வாஷ் 

மற்றும் ேப்க பிரயாஸ் என்ற மதாறலசநாக்கினால் ஈரக்்கப்பட்டுள்ள இந்த முன்மனடுப்பு 

வசுறதவ குடும்பகம் என்ற இந்திய தத்துவத்திறன அடிப்பறடயாகக் மகாண்டுள்ளது. 

 

3.  பங்காளி நாடுகளால் இம்மாநாட்டில் முன்றவக்கப்படும் மபறுமதியான 

உள்ளடீுகள் உலகளாவிய ரீதியில் அங்கீகரிக்கப்படுவதறன உறுதிமேய்ய இந்தியா 

மதாடரந்்து மேயலாற்றும். 

 

4.  அத்துடன், ஜி20 மாநாடுகள் மூலமான எதிரப்ாரப்்புகள் மற்றும் தமது 

சிந்தறனகறள ஜி20 அறமப்பில் அங்கம் வகிக்காத நாடுகள் ஆணித்தரமாக 

முன்றவப்பதற்கான விசேட வாய்ப்பிறன ஜி20 இந்திய தறலறமத்துவம் வழங்குகின்றது. 

ஜி20 பங்காளி நாடுகள் மட்டுமல்லாது உலகின் மதன்பகுதியிலுள்ள ஏறனய நாடுகளின் 

ஆசலாேறனகளுடனுசம ஜி20 இந்திய தறலறமத்துவம் வடிவறமக்கப்படுமமன பிரதமர ்

நசரந்திர சமாடி அவரக்ள் கூறியதற்கறமவாக இத்திட்டம் முன்மனடுக்கப்படுகின்றது.  

 

5.  இந்த மாநாடு 10 அமரவ்ுகளாக நறடமபறுகின்றது. ஜனவரி 12 ஆம் திகதி நான்கு 

அமரவ்ுகளும் ஜனவரி 13 ஆம் திகதி ஆறு அமரவ்ுகளும் நறடமபறவுள்ளன. ஒவ்மவாரு 

அமரவ்ுகளிலும் 10 முதல் 20 வறரயான நாடுகறளே ் சேரந்்த தறலவரக்ளும் 

அறமேே்ரக்ளும் கலந்து மகாள்ளவுள்ளனர ்என எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றது.  

 

6.  அரே தறலவரக்ள் மட்டத்தில் நறடமபறும் ஆரம்ப மற்றும் நிறறவு நிகழ்வுகறள 

பிரதமர ் தறலறம தாங்கி நடத்தவுள்ளார.் தறலவரக்ள் மட்டத்திலான ஆரம்ப அமரவ்ுகள் 

Voice of Global South - for Human-Centric Development” என்ற மதானிமபாருளிலும் தறலவரக்ள் 

மட்டத்திலான நிறறவு அமரவ்ுகள் "Unity of Voice-Unity of Purpose” என்ற 

மதானிப்மபாருளுடனும் நறடமபறவுள்ளது.  

 

7.  அதற்கு சமலதிகமாக அறமேே்ரக்ள் மட்டத்திலான 8 அமரவ்ுகள் பின்வரும் 

மதானிப்மபாருட்களுடன் நறடமபறவுள்ளன. 

 

• ‘மக்கறள றமயமாகக் மகாண்ட அபிவிருத்திக்கு நிதியளித்தல்’ குறித்து நிதி 

அறமேே்ரக்ளின் அமரவ்ு 

 

• ‘சூழலுக்கு உகந்த வாழ்க்றக முறறகளுடன் வளரே்ச்ிறய ேமநிறலப்படுத்தல்” 

குறித்து சூழல்துறற அறமேே்ரக்ள் மட்டத்திலான அமரவ்ு 

 

 



• “உலகின் மதன்பகுதி நாடுகளின் முன்னுரிறமகள் – ஒத்திறேவான சூழறல 

உறுதிப்படுத்தல்” என்ற மதானிப்மபாருளில் மவளிவிவகார அறமேே்ரக்ள் மட்ட 

அமரவ்ு 

 

• “ேக்திப் பாதுகாப்பு மற்றும் அபிவிருத்தி – மேழுறமக்கான வழிகாட்டல்” குறித்து 

ேக்தித்துறற ோரந்்த அறமேே்ரக்ள் மட்ட அமரவ்ு  

 

• “மநகிழ்ேச்ித்தன்றமயுறடய சுகாதாரப்பராமரிப்பு முறறறமறய கட்டிஎழுப்புதல்” 

குறித்து சுகாதாரத் துறற அறமேே்ரக்ளின் அமரவ்ு 

 

• “மனித வள அபிவிருத்தி மற்றும் ஆளுறமறய கட்டிஎழுப்புதல்” குறித்து கல்வி 

அறமேே்ரக்ளின் அமரவ்ு 

 

• "உலகளாவிய மதன்பகுதி நாடுகளிறடயில் ஒருங்கிறணப்புகறள உருவாக்குதல் - 

வரத்்தகம், மதாழில்நுட்பம், சுற்றுலாத்துறற மற்றும் வளங்கள்" குறித்து வரத்்தக 

மற்றும் வியாபரத்துறறோர ்அறமேே்ரக்ளின் அமரவ்ு 

 

• “ஜி20; இந்திய தறலறமத்துவத்துக்கான பரிந்துறரகள்” குறித்து மவளிவிவகார 

அறமேே்ரக்ள் மட்ட அமரவ்ு 

 

8.   இம்மாநாடு குறித்த சமலதிக விபரங்கள் மதாடரந்்து மவளியிடப்படும் 

 

 ( 2023 ஜனவரி 6 ஆம் திகதி மவளியுறவுத் துறற அறமேச்ினால் மவளியிடப்பட்ட ஊடக 

அறிக்றகயிலிருந்து உள்ளிடுகள் மபறப்பட்டன) 
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