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ಜಿ7 ಶೃಂಗಸಭೆಯ 2ನೇ ದಿನದ ಅಧಿವೇಶನದಲಿ್ಲ  2 ಕಲಾಪ ಉದ್ದ ೇಶಿಸಿ 

ಪರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಶಿರ ೇ ನರೃಂದರ  ಮೇದಿ ಭಾಷಣ 

ജൂൺ 13, 2021 

 

ಪರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಶಿರ ೇ ನರೃಂದರ  ಮೇದಿ ಅವರು 2ನೇ ದಿನದ ಜಿ7 ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಅಧಿವೇಶನದಲಿ್ಲೃಂ

ದು 2 ವರ್ಚುವಲ್ ಕಲಾಪಗಳಲಿ್ಲ  ಪಾಲ್ಗ ೃಂಡಿದದ ರು. ‘ಒಟ್ಟಾ ಗಿ ಸೇರಿ ಮರುನಿರ್ಮುಣ –

 ಮುಕತ  ಸರ್ಮಜ ಮತ್ತತ  ಆರ್ಥುಕತೆಗಳು’ ಹಾಗೂ  ‘ಹಸಿರು ಮರುನಿರ್ಮುಣ: ಹವಾರ್ಮನ ಮತ್ತತ  

ಪರ ಕೃತ್ರ’ ಈ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತ್ತ 2 ಕಲಾಪಗಳು ಜರುಗಿದವು. 

ಮುಕತ  ಸರ್ಮಜ ಮತ್ತತ  ಆರ್ಥುಕತೆ ವಿಷಯಕೆ್ಕ  ಮುಖ್ಯ  ಭಾಷಣಕಾರರಾಗಿ ಆಹಾಾ ನಿತರಾಗಿದದ  ಪರ

ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಶಿರ ೇ ನರೃಂದರ  ಮೇದಿ ಅವರು, ಪರ ಜಾಸತೆತ  ಮತ್ತತ  ಸಾ ತಂತರ ಯ  ಭಾರತದ ನಾಗರಿೇಕತೆ

ಯ ವೈಶಿಷಾ ಯ ದ ಭಾಗವಾಗಿವೆ ಎೃಂದು ನೆನಪು ರ್ಮಡಿದರು. ಮುಕತ  ಅಥವಾ ತೆರೆದ ಸರ್ಮಜಗಳು 

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸುಳುು  ರ್ಮಹಿತ್ರ, ಅಪಪರ ಚಾರ ಅಥವಾ ವದಂತ್ರ ಹಾಗೂ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಪದೇ

ಪದ್ ತ್ತತ್ತತ ಗುತ್ರತ ವೆ ಎೃಂದು ಹಲವು ನಾಯಕರು ವಯ ಕತ ಪಡಿಸಿದ ಕಳವಳಗಳನ್ನು  ಹಂಚಿಕೃಂಡ ಪರ

ಧಾನಿ ಮೇದಿ ಅವರು, ಪರ ಜಾಪರ ಭುತಾ  ಮೌಲಯ ಗಳನ್ನು  ಮುನು ಡೆಸಲು ಸೈಬರ್ ವೇದಿಕ್ಕಯನ್ನು  

ಒೃಂದು ರ್ಮಗುವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕಳುು ವುದನ್ನು  ನಾವು ಖ್ಚಿತಪಡಿಸಬೇಕ್ಕ ಹೊರತ್ತ, ಅದನ್ನು  ಅಸಿಿ

ರಗೊಳಿಸಬಾರದು ಎೃಂದು ಅವರು ಒತ್ರತ  ಹೇಳಿದರು. ಪರ ಜಾಸತ್ತತ ತಮ ಕವಲಿದ ಮತ್ತತ  ಅಸರ್ಮನತೆ

ಯ ಸಾ ರೂಪದ  ಜಾಗತ್ರಕ ಆಡಳಿತ ಸಂಸಿ್ಥ ಗಳ ಕಾಯುವೈಖ್ರಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲಿ್ಲದ ಅವರು,

 ಮುಕತ  ಸರ್ಮಜಗಳ ನಿರ್ಮುಣಕೆ್ಕ  ಬಹುಪಕ್ಷ ೇಯ ವಯ ವಸಿ್ಥಯ ಸುಧಾರಣೆಯ ಬದಧ ತೆಯು ಅತ್ತಯ

ತತ ಮ ಸಂಕೇತವಾಗಲ್ಲದ್ ಎೃಂದರು. 

ಶೃಂಗಸಭೆಯ ನಾಯಕರು ಸಭೆಯ ಅೃಂತಯ ದಲಿ್ಲ  ಮುಕತ  ಅಥವಾ ತೆರೆದ ಸರ್ಮಜ ಮತ್ತತ  ಆರ್ಥುಕತೆ

 ಕುರಿತ ಪರ ಧಾನಮಂತ್ರರ  ಮೇದಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಅೃಂಗಿೇಕರಿಸಿದರು. 

ಹವಾರ್ಮನ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತ ಕಲಾಪದಲಿ್ಲ  ಪರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಅವರು, ಸಂಕುಚಿತ ಮನಸಿಿ ತ್ರ

ಯೃಂದ, ಭಾವನೆಗಳಿೃಂದ ನೇಡುತ್ರತ ರುವ ಮತ್ತತ  ವತ್ರುಸುತ್ರತ ರುವ ರಾಷಾ ರಗಳಿೃಂದ ಪೃರ್ಥಾ ಯ ಪರಿ

ಸರ, ಜಿೇವವೈವಿಧ್ಯ  ಮತ್ತತ  ಸಾಗರಗಳನ್ನು  ಸಂರಕ್ಷ ಸಲು ಸಾಧ್ಯ ವೇ ಇಲಿ . ಈ ನಿಟ್ಟಾ ನಲಿ್ಲ  ಹವಾ

ರ್ಮನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಂಘಟ್ಟತ ಕರ ಮಗಳು ಅತಯ ಗತಯ  ಎೃಂದು ಅವರು ಕರೆ ನಿೇಡಿದರು. 

ಹವಾರ್ಮನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಭಾರತ ಹೊೃಂದಿರುವ ಅಚಲ ಬದಧ ತೆ ಕುರಿತ್ತ ಪರ ಸಾತ ಪಿಸಿದ ಅವರು, 

2030ರ ಹೊತ್ರತ ಗೆ ಭಾರತ್ರೇಯ ರೈಲೆಾ ಯು ಶೂನಯ  ಇೃಂಗಾಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕ್ಕ ಸಾಧ್ನೆಗೆ ಗುರಿ ಹಾಕ್

ಕೃಂಡಿದ್. ಆ ಬದಧ ತೆಯೃಂದ ಹಿೃಂದ್ ಸರಿಯುವ ಪರ ಶ್ನು ಯೇ ಇಲಿ  ಎೃಂದು ಸಪ ಷಾ ಪಡಿಸಿದರು. 

ಹವಾರ್ಮನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪಾಯ ರಿಸ್ ಒಪಪ ೃಂದದ ನಿಣುಯಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಕೆ್ಕ  ತರಲು ಜಿ-

20 ರಾಷಾ ರಗಳ ಪೈಕ್ ಭಾರತವೃಂದೇ ಸಂಪೂಣು ಬದಧ ತೆ ತೇರುವ ಹಳಿಯಲಿ್ಲದ್. ಭಾರತ ಚಾಲ

ನೆ ನಿೇಡಿರುವ 2 ಜಾಗತ್ರಕ ಉಪಕರ ಮಗಳಿಗೆ ಹೆರ್ಚು ತ್ರತ ರುವ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತಾ  ಕುರಿತ್ತ ಬೆಳಕು ಚೆಲಿ್ಲ



ದ ಅವರು, ಭಾರತ ಸಿಾಪಿಸಿರುವ ಅೃಂತ್ತರಾಷ್ಟಾ ರೇಯ ಸೌರಶಕ್ತ  ಮೈತ್ರರ ಕೂಟ ಮತ್ತತ  ವಿಪತ್ತತ  ನಿ

ವುಹಣಾ ಮೂಲಸೌಕಯು ಮೈತ್ರರ ಕೂಟ(ಸಿಡಿಆರ್|ಐ)ಕೆ್ಕ  ಜಾಗತ್ರಕ ಸಪ ೃಂದನೆ ವಯ ಕತ ವಾಗುತ್ರತ ದ್ 

ಎೃಂದು ಒತ್ರತ  ಹೇಳಿದರು. 

ಹವಾರ್ಮನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕರ ಮಗಳು ಮತ್ತತ  ಉಪಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಕೈಗೊಳು ಲು ಅಭಿವೃದಿಧ ಶಿೇಲ 

ರಾಷಾ ರಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸುಗಮ ಲಭ್ಯ ತೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೇಕು ಎೃಂದು ಪರ ತ್ರಪಾದಿಸಿದ ಮೇದಿ 

ಅವರು, ಹವಾರ್ಮನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಎಲಿಾ  ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳು ಅೃಂದರೆ ನಿಮೂುಲನೆ, ಅಳವಡಿಕ್ಕ, 

ತಂತರ ಜಾಾ ನ ವಗಾುವಣೆ, ಹವಾರ್ಮನ ಹಣಕಾಸು, ಈಕ್ಾ ಟ್ಟ, ಹವಾರ್ಮನ ನಾಯ ಯ ಮತ್ತತ  ಜಿೇವನ

ಶೈಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಯಂತಹ ಪರಿಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಮಗರ  ಕಾಯುವಿಧಾನ ರೂಪಿಸಬೇಕು ಎೃಂದು ನ

ರೃಂದರ  ಮೇದಿ ಕರೆ ನಿೇಡಿದರು. 

ಮುಕತ  ಮತ್ತತ  ಪರ ಜಾಸತ್ತತ ತಮ ಕ ಸರ್ಮಜ ಮತ್ತತ  ಆರ್ಥುಕತೆಯಲಿ್ಲ  ಆರೇಗಯ , ಹವಾರ್ಮನ ಬದ

ಲಾವಣೆ ಮತ್ತತ  ಆರ್ಥುಕ ಚೇತರಿಕ್ಕಯಂತಹ ಜಾಗತ್ರಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು  ಸಮಥುವಾಗಿ ಎದುರಿಸ

ಲು ಜಾಗತ್ರಕ ಒಗಗಟ್ಟಾ  ಮತ್ತತ  ಏಕತೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕ್ಕೃಂಬ ಪರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಗಳ ಸಂದೇಶವನ್ನು  ಜಿ7 

ಶೃಂಗಸಭೆಯ ನಾಯಕರು ಮುಕತ ಕಂಠದಿೃಂದ ಸಾಾ ಗತ್ರಸಿ, ಸಿಾ ೇಕರಿಸಿದರು(ಅೃಂಗಿೇಕರಿಸಿದರು). 

 

ന്യൂ ഡൽഹി  
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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. 

 

 


