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இந்த ோதேசியோவின் தயோக்யகர் ோவில் நடைபெறும் 

மூன்றோவது ஜி20 பெர்ெோ கூட்ைத் ில் இந் ியோ ெங்தகற்கிறது 

பசப்ைம்ெர் 30, 2022  
 

இந் ியோவின் G20 பெர்ெோ ஸ்ரீ அமி ோப் கோந்த், தயோக்யகர்த் ோவில் 26-29 பசப்ைம்ெர் 2022 

வடை நடைபெற்ற இந்த ோதேசியோவின் G20 ெிைசிபைன்சியின் மூன்றோவது G20 பெர்ெோ 

கூட்ைத் ிற்கு இந் ிய அ ிகோோி குழுவிற்கு  டைடம  ோங்கிேோர். இந்த ோதேசிய 

ெிைசிபைன்சியின் கீழ் மு ல் பெர்ெோ கூட்ைம் 2021 டிசம்ெோில் மற்றும் இைண்ைோவது ஜூடை 

மோ ம் நடைபெற்றது. 2022. 

 

கைந்துடையோைலின் தெோது, நவம்ெர் 2022 இல் நடைபெறவிருக்கும் G20 ெோலி 

உச்சிமோநோட்டிற்கோே அர்த் முள்ள விடளவுகடள இறு ி பசய்ய இந்த ோதேசிய 

ஜேோ ிெ ியின் முயற்சிகளுக்கு இந் ியோவின் அர்ப்ெணிப்பு மற்றும்  ீவிை ஆ ைடவ ஸ்ரீ 

அமி ோப் கோந்த் மீண்டும் உறு ிப்ெடுத் ிேோர். நிடையோே வளர்ச்சி, SDG களில் விடைவோே 

முன்தேற்றம், சுற்றுச்சூழலுக்கோே வோழ்க்டக முடற (LiFE), ப ோழில்நுட்ெம் சோர்ந்  தமம்ெோடு 

உள்ளிட்ை கோைநிடை மோற்றத்ட  நிவர்த் ி பசய் ல் தெோன்ற முக்கிய முன்னுோிடமப் 

ெகு ிகளில் சர்வத ச ஒத்துடழப்டெ வலுப்ெடுத் வும், சர்வத ச ஒத்துடழப்டெ 

வலுப்ெடுத் வும் G20 இன் அவசியத்ட யும் அவர் வலியுறுத் ிேோர். டிஜிட்ைல் பெோது 

உள்கட்ைடமப்பு, ெை ைப்பு சீர் ிருத் ங்கள் மற்றும் பெண்கள் அ ிகோைமளித் ல். 

 

G20 பெர்ெோ கூட்ைத் ின் ஒருபுறம், ஸ்ரீ அமி ோப் கோந்த் ெிதைசில், ெிைோன்ஸ், பஜர்மேி, 

ஜப்ெோன், ைஷ்யோ, சவு ி அதைெியோ, ப ன் பகோோியோ, ஸ்பெயின், இங்கிைோந்து மற்றும் 

அபமோிக்கோ ஆகிய நோடுகளில் இருந்து வருடக  ந்  பெர்ெோ சகோக்களுைன் இரு ைப்பு 

ப ோைர்புகடளயும் நைத் ிேோர். 

 

ஜி 20 சூழலில் நிைவும் புவிசோர் அைசியல் நிடைடம குறித்  விவோ ங்களின் தெோது, ெிை மர் 

தமோடியின் சமீெத் ிய அறிக்டகடய பசப்ைம்ெர் 16 அன்று ஸ்ரீ அமி ோப் கோந்த் 

எடுத்துக்கோட்டிேோர், "இன்டறய சகோப் ம் தெோர் அல்ை... இைோஜ ந் ிைமும் உடையோைலும் 

உைடகத் ப ோடும் விெயங்கள்". 

 

இந் ியோவின் ஆக்கபூர்வமோே  டையீடுகள் G20 விவோ ங்களில் அ ிக தநர்மடற மற்றும் 

நம்ெிக்டகடய ஊட்டியது, நிைவும் உைகளோவிய சவோல்கடள  ிறம்ெை எ ிர்பகோள்ளும் கூட்டு 

உறு ிடய தமலும் வலுப்ெடுத் ியது. 

 

நியூ பைல்லி  

பசப்ைம்ெர்  30, 2022 

 

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. 

 


