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જી7 શિખર મંત્રણાના બીજા શિવસે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરને્દ્ર મોિીએ  શબશ્ડંગ બેક ટુગેધર - ઓપન સોસાયટીઝ  

અને ઇકોનોશમઝ તથા શબશ્ડંગ બેક ગ્રીનરઃ આબોહવા અને કુિરત એમ બે ચચાા સત્રમાં ભાગ લીધો હતો. 

મુક્ત સમાજ પરના સત્રમાં મુખ્ય વક્તા તરીકે આમંશત્રત કરાયેલા પ્રધાનમંત્રીએ લોકિાહી અને સ્વતંત્રતા ભારતના નાગશરકતં

ત્રના ભાગ હોવાનો પુનરોચ્ચાર કયો હતો. મુક્ત સમાજ ખાસ કરીને સાયબર હુમલા અને િુષ્પ્પ્રચાર માટે જોખમી છે તેવી કેટ

લાક નેતાઓએ વ્યક્ત કરલેી શચંતાને તેમણે િેર કરી હતી અને સાયબરસ્પેસ લોકિાહીના મૂ્યોન ેઆગળ ધપાવવા અને તેને

 નાબૂિ નહી ંકરવાની ખાતરી કરાવવાની જરૂશરયાત પર ભાર મૂક્યો હતો. વૈશિક સંચાલન સંસ્થાઓમા ંપ્રવતાતા શબનલોક

િાહી અને અસંતુલનને હાઇલાઇટ કરીને પ્રધાનમંત્રીએ બહુપશિય પદ્ધશતમાં સુધારણાની હાકલ કરીન ેતેને મુક્ત સમાજના હે

તુ માટે પ્રશતબદ્ધતા તરફની શ્રેષ્ઠ શનિાની ગણાવી હતી. બેઠકને અંતે વૈશિક નેતાઓએ મુક્ત સમાજના મુસદ્દાન ેઆવકાયો 

હતો. 

આબોહવા પશરવતાન પરના સત્રમા ંપ્રધાનમંત્રીએ િેિો દ્વારા પૃથ્વી પરના હવામાન, જવૈશવશવધતા અને સમૂરને રિણ આપ

તા નથી તે મુદ્દા પર ભાર મૂક્યો હતો અને આબોહવા પશરવતાન માટે સશહયારા પગલાની હાકલ કરી હતી. આબોહવા પશરવ

તાન અંગે ભારતની અડગ પ્રશતબદ્ધતા અંગે ચચાા કરતાં પ્રધાનમંત્રીએ 2030 સુધીમાં નેટ ઝીરો સ્ત્રાવ હાંસલ કરવાની ભારતીય

 રલેવેની વચનબદ્ધતાનો ઉ્લેખ કયો હતો. તેમણે એ વાત પર પણ ભાર મૂક્યો હતો કે ભારત એવો એકમાત્ર 
20 િેિ છે જ ેપેશરસ વચન પર આગળ ધપી રહ્યો છે. તેમણે બે મોટી વૈશિક પહેલમાં ભારતની અસરકારક સફળતામાં થઈ ર

હેલા વધારાની પણ નોધં લીધી હતી જમેાં સીડીઆરઈ અને ઇન્દ્ટરનેિનલ સોલાર સમજૂતીનો સમાવેિ થતો હતો. પ્રધાનમંત્રી

એ એ વાત પર ભાર મૂક્યો હતો કે શવકસતા િેિોને ક્લાઇમેટ ફાઇનાન્દ્સની જરૂર છે અને સમસ્યાના શનરાકરણ, પશરવતાન, ટે

કનોલોજી ટર ાન્દ્સફર, ક્લાઇમેટ ફાઇનાન્દ્સ, સમાનતા, ક્લાઇમેટ ન્દ્યાય અને જીવનિૈલીમાં પશરવતાન જવેા તમામ પશરબળોને 

આવરી લેતા મુદ્દાઓ પ્રત્યે સાક્યવાિી વલણ અપનાવવાની જરૂશરયાત માટે હાકલ કરી હતી. 

આરોગ્ય, આબોહવા પશરવતાન અને આશથાક સુધારણા સામેના વૈશિક પડકારોનો સામનો કરવા માટે ખાસ કરીને મુક્ત તથા

 લોકિાહી સમાજ અને અથાતંત્ર સશહત વૈશિક એકતા અને અખંશડતતા અંગેના પ્રધાનમંત્રીના સંિેિને શિખર મંત્રણામાં ઉપ

શસ્થત વૈશિક આગેવાનોએ વધાવી લીધો હતો. 
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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. 


