
Prime Minister participates in two sessions on the second 

day of G7 Summit 
June 13, 2021 

ஜி7 உசச்ிமாநாட்டின் 2வது நாளில், இரண்டு 

அமரவ்ுகளில் பிரதமர ்பங்ககற்பு 

ஜூன்  13, 2021 

 

ஜி7 உசச்ி மாநாட்டின் 2வது நாளில் நடந்த  ‘ஒன்றாக மீண்டும் கட்டமமத்தல் - 

திறந்தவவளி சமூகங்கள் மற்றும் வபாருளாதாரங்கள் மற்றும் மீண்டும் 

பசுமமமை உருவாக்குதல்: பருவநிமல மற்றும் இைற்மக’ என்ற தமலப்புகளில் 

நடந்த இரண்டு அமரவ்ுகளிலும் பிரதமர ்திரு நகரந்திர கமாடி பங்ககற்றார.் 

திறந்தவவளி சமூகங்கள் என்ற தமலப்பிலான அமரவ்ில், முன்னணி 

கபசச்ாளராக அமைக்கப்பட்ட பிரதமர,் இந்திைாவின் நாகரகீ வநறிமுமறகளில் 

ஜனநாைகமும், சுதந்திரமும் ஒரு அங்கமாக உள்ளன என நிமனவுப் 

படுத்தினார.்  தவறான தகவல்கள் மற்றும் கம்ப்யூட்டர ்

ஊடுருவல்களால், சமூகங்கள் பாதிக்கப்படுகின்றன என பல தமலவரக்ள் 

வதரிவித்த கவமலமை அவரும் பகிரந்்து வகாண்டார.்  ஜனநாைக மதிப்புகமள 

கமம்படுத்தும் வழிைாக கம்ப்யூட்டர ் தகவல்கள்  இருப்பமத உறுதி வசை்ை 

கவண்டும் எனவும், அமத அழிக்கக் கூடாது எனவும் அவர ்வலியுறுத்தினார.்   

ஜனநாைகமற்ற  மற்றும் சமநிமலைற்ற உலகளாவிை அரசு அமமப்புகமள 

சுட்டிக் காட்டிை பிரதமர,் திறந்தவவளி சமுதாைங்களின்  உறுதிப்பாட்டின் 

சிறந்த அமடைாளமாக பலதரப்பு முமறயில் சீரத்ிருத்தம் கவண்டும் என 

அமைப்பு விடுதத்ார.்  இந்த கூட்டத்தின் இறுதியில், திறந்தவவளி 

சமுதாைங்களுக்கான அறிக்மகமை தமலவரக்ள்  ஏற்றுக்வகாண்டனர.் 

பருவநிமல மாற்றம் குறிதத் அமரவ்ில், அமரகுமறைாக வசைல்படும் 

நாடுகளால்  பூமியின் வளிமண்டலம், பல்லுயிர ்மற்றும் கடல்கமள பாதுகாக்க 

முடிைாது என சுட்டிக்காட்டிை பிரதமர,் பருவநிமல மாற்றத்திற்கான கூட்டு 

நடவடிக்மகக்கு அமைப்பு விடுத்தார.்   பருவநிமல மாற்ற நடவடிக்மகக்கு 

இந்திைாவின்  நிமலைான உறுதிப்பாடு குறிதத்ு கபசிை அவர,் 2030ம் 

ஆண்டுக்குள், மாசு இல்லா கபாக்குவரத்மத ஏற்படுதத் இந்திை ரயில்கவ 

கமற்வகாண்டுள்ள உறுதிமை குறிப்பிட்டார.்  பாரீஸ் ஒப்பந்த உறுதிகமள 

நிமறகவற்றிக் வகாண்டிருக்கும் ஒகர ஜி-20 நாடு இந்திைா என அவர ்

வலியுறுத்தி கூறினார.்  இந்திைா கமற்வகாண்ட கபரிடர ் மீட்பு கட்டமமப்பு 

கூட்டணி (CDRI)  மற்றும் சரவ்கதச சூரிை மின்சக்தி கூட்டணி என்ற இரண்டு 

முக்கிை உலகளாவிை முைற்சிகளின் பைன்கள் அதிகரிதத்ு வருவமதயும் அவர ்

குறிப்பிட்டார.்  பருவநிமல மாற்றத்துக்கான நிதி, வளரும் நாடுகளுக்கு சிறந்த 

முமறயில் கிமடக்க கவண்டும் என வலியுறுத்திை 

பிரதமர,்   தணிப்பு, தழுவல், வதாழில்நுட்ப பரிமாற்றம், பருவநிமல 



நிதி, சமபங்கு, பருவநிமல நீதி மற்றும் வாை்க்மக முமற மாற்றம் 

ஆகிைவற்றின் அமனதத்ு  பிரசச்ிமனகமளயும்  உள்ளடக்கிை பருவநிமல 

மாற்றதத்ுக்கு  முழுமமைான அணுகுமுமற கதமவ என அமைப்பு விடுத்தார.் 

திறந்த மற்றும் ஜனநாை சமுதாைம் மற்றும் வபாருளாதாரங்களுக்கு 

இமடகைைான உலகளாவிை ஒற்றுமம, சுகாதார சவால்கள் மற்றும் பருவநிமல 

மாற்றம் மற்றும் வபாருளாதார மீட்பு ஆகிைவற்மற சமாளிப்பது ஆகிைமவ 

குறித்து பிரதமர ் கூறிை தகவல்கமள இந்த உசச்ிமாநாட்டில் தமலவரக்ள் 

ஏற்றுக்வகாண்டனர.் 

 

நியூ டெல்லி  

ஜூன்  13, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

 


