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జి7 సమిట్ లో భాగం గా రండో రోజు న రండు సమావేశాల లో 

పాలుపంచుకొనన  ప్పధాన మంత్రి 

జూన్ 13, 2021 
 

జి7 సమిట్ తాలూకు అవుట్ రీచ్ సెశన్్స  లో రెండో రోజు న ప్రధాన మెంత్రి శ్ర ీనరెంప్ర మోదీ రెండు 

సమావేశాల లో పాలొ్గనా్న రు. ఆ రెండు సమావేశాలు ‘బిల్డెంగ్ బ్యా క్ టుగెరర్-ఓపెన్స సొసైటీస్ ఎెండ్ 

ఇకానమిస్’, (సెంయుక్ త పునర్ నిరా్మ ణెం- బహిరెంగ సమాజెం మియు ఆికి్ వ్ా వ్స ిలు) ‘బిల్డెంగ్ 

బ్యా క్ గ్రీనర్: శ్ల ై మేటట్ ఎెండ్ నేచర్’ (సెంయుక్ త హిత పునర్ నిరా్మ ణెం- జలవాయు రివ్ర తన 

మియు ప్రక్ృతి) అనే పేరుల తో సాగాయి. 

 

ఓపెన్స సొసైటీస్ (బహిరెంగ సమాజాలు) సరస్్స  లో  ప్రధాన వ్క్ త గా ప్రసెంగెంచవ్లసెందిగా 

ఆహా్వ నెం అెందుకొనా  ప్రధాన మెంత్రి మాట్లమేడుతూ, ప్రజాసాా మా ెం, సా తెంప్తత అనేవి 

భారతదేశెం న్నగిక్త తాలూకు లక్షణాలు గా ఉనా దీ గురుత చేశారు.  బహిరెంగ సమాజాలు 

దుప్ ర్ చార్మనికి, సైబర్ దాడుల కు గుి అయ్యా  ప్రమారెం ఉెంరెంటూ అప్గ నేత లు వెల్బుచి్చ న 

ఆెందోళన తో ఆయన ఏకీభవిెంచారు.  సైబర్ స్పర స్ ను ప్రజాసాా మిక్ విలువ్ల ను న్టరరచడానికి 

కాకుెండా మిెంత మెందుకు నడిపెంచే సాధనెం గా ఉెండేటటుట  చూడవ్లసన అవ్సరెం 

ఎెంతయిన్న ఉెంరని ఆయన నొకిి  చెపార రు.  ప్రజాసాా టా తర, అసమాన సా భావ్ెం క్ల్గన 

ప్రరెంచ పాలన సెంసలి ను గుిెంచ్చ ప్రధాన మెంత్రి ప్రసాతవిస్తత , బహుసిాయిల ప్రణాళిక్ లో 

సెంసి రణలే బహిరెంగ సమాజాల అసతతాా నాి  ఖాయెంగా ఉెంచేెందుకు బ్యధా త 

వ్హిెంచగలవ్న్నా రు.  సమావేశెం మగెంపు సెంరరభ ెం లో ‘బహిరెంగ సమాజాల ప్రక్టన’ ను నేత 

లు ఆమోదిెంచారు. 

జలవాయు రివ్ర తన పై సమావేశెం లో, ప్రధాన మెంత్రి వేరు వేరు యూనిట్ ల రూరెం లో 

పాటురడే దేశాలు భూప్గహెం లో వాతావ్రణానిా , జీవ్ వైవిధాా నాి , భూమి ని ఆవ్ిెంచ్చ 

ఉనా టువ్ెంటి సాగర్మలను కాపాడజాలవు అని సర ్టెం చేస్తత  జలవాయు రివ్ర తన వి్యెం లో 

సామూహిక్ కారా్మ చరణ ను చేరట్లట లని పలుపు ను ఇచిా రు.  జలవాయు రివ్ర తన కు వ్ా తిరక్ెంగా 

భారతదేశెం అవ్లెంబిస్సతనా  రృఢమైన వ్చనబరధత ను గుిెంచ్చ ప్రధాన మెంత్రి ప్రసాతవిస్తత , 

భారతీయ రైలేా లు 2030 వ్ సెంవ్త్ ర్మనిక్ల్లమే  నిక్రెం గా స్సన్నా  శ్సిాయి ఉదొార్మల దిశ గా సాగాల్ 

అనే లకా్ష్య నిా  పెటుటకొనా టుమే తెల్పారు.  పాిస్ ఒరర ెంరెం లోని తీరా్మ న్నల ను ఆచరణ లోకి తీస్సకు 

వ్చిే  దిశ లో పురోగమిస్సతనా ది జి-20 సభా తా దేశాల లో ఒక్ి  భారతదేశెం మాప్తట అని ఆయన 

నొకిి  చెపార రు.  భారతదేశెం మొరలుపెటిటనటువ్ెంటి రెండు ప్రరెంచ శ్సిాయి కారా ప్క్మాలు.. 

ఒక్టోది కోఎల్శన్స ఫార్ డిజాసటర్ ిజిల్యెంట్ ఇన్స ప్రస్టసటక్ి ర్ (సడిఆర్ఐ), రెండోది ఇెంటర్ నేశనల్ 

సోలర్ అలయన్స్  (ఐఎస్ఎ).. అెంతక్ెంతకు ప్రభావ్వ్ెంతెం గా నిరూపతెం అవుతున్నా యనా  



వి్యానిా  గమనిెంచాల్ అని కూడా ఆయన అనా్న రు.  మెరుగైన జలవాయు సెంబెంధి ధన 

సహ్వయెం  అెంరవ్లసెంది అభివ్ృదిధ చెెందుతునా  దేశాల కే అని ప్రధాన మెంత్రి నొకిి  చెప్తత , 

జలవాయు రివ్ర తన దిశ లో ఒక్ సెంప్తరణమైనటువ్ెంటి వైఖి ని అనుసిెంచాలని  పలుపు 

ఇచిా రు.  ఆ కోవ్ కు చెెందిన విధానెం సమసా  ను తగెొంచవ్లసన అనిా  కోణాల ను సర శి ెంచేది 

గాను, ప్రయోజనకాి కారా ప్క్మాల ను అమలురరచేది గాను, సాెంకేతిక్ విజాానెం బదిలీ, జలవాయు 

సెంబెంధి రుణ సహ్వయెం, సమరృష్టట, జలవాయు సెంబెంధి న్నా యెం, జీవ్నశైల్ లో మారుర  వ్ెంటి 

మఖా  అెంశాల తో కూడి ఉెండాల్ అన్నా రు.   

 

ప్రరెంచ దేశాల మధా  సెంఘటితతా ెం, ఐక్మతా ెం అవ్సరెం.. అది కూడాను మరీ మఖా ెం గా 

బహిరెంగ సమాజాల మధా  మియు ఆికి్ వ్ా వ్సలి లో ఆరోగా ెం, జలవాయు రివ్ర తన, ఇక్న్నమిక్ 

ిక్వ్ి ల వ్ెంటి సవాళమే కు ఎదురొడిడ నిలవ్డెం లో సెంఘటితతా ెం, ఐక్మతా ెం ఏరర డాల్.. అెంటూ 

ప్రధాన మెంత్రి ఇచ్చి న సెందేశానిా  శిఖర సటా ళనెం లో నేత లు సాా గతిెంచారు. 

 

న్యూఢిల్లీ 
జూన్ 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. 

 

 


