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G-20 உச்சிமாநாடு COP-26 உலகத்தலலவர்களின் உச்சிமாநாடிற்காக 

பிரதமாின் இத்தாலி மற்றும் இங்கிலாந்து விஜயம் 

அக்ட ாபர் 24, 2021   

 

16 வது G-20 உச்சிமாநாடு COP-26 உலகத்தலலவர்களின் உச்சிமாநாட்டிலும் கலந்து 

ககாள்வதற்காக பிரதமர் ஸ்ரீ நடரந்திர டமாடி , 29 அக்ட ாபர் 2021 முதல் நவம்பர் 2, 2021 வலர 

டராம்,இத்தாலி மற்றும் ஐக்கிய இராஜ்ஜியத்தின் கிளாஸ்டகாஆகிய நகரங்களுக்கு கசல்கிறார்.    

 

2. 2021 அக்ட ாபர் 30 முதல் 31 வலர டராமில் நல கபறும் 16 வது G-20  உச்சிமாநாட்டில் 

இத்தாலியின் பிரதமாின் டபாில் பிரதமர் பங்டகற்கிறார்.திரு மாிடயா ட்ராக்கி இந்த 

உச்சிமாநாட்டில் G-20   உறுப்பு நாடுகள், ஐடராப்பிய ஒன்றியம் மற்றும் அலைக்கப்பட்  பிற 

நாடுகள் மற்றும் சர்வடதச அலமப்புகளின் மாநிலத் தலலவர்கள்/ அரசுகளும் கலந்து 

ககாள்வார்கள்.    

 

3. பிரதமர் பங்டகற்கும் 8 வது உச்சிமாநாடு இதுவாகும். G-20  சர்வடதச கபாருளாதார 

ஒத்துலைப்புக்கான முதன்லமயான உலகளாவிய மன்றமாக உருகவடுத்துள்ளது.2023 ஆம் ஆண்டு 

முதல் முலறயாக . G-20   உச்சிமாநாட்ல  இந்தியா ந த்தவுள்ளது. இத்தாலிய ஜனாதிபதியின் 

கீழ் வரவிருக்கும் உச்சிமாநாடு,’மக்கள்,கிரகம்,கசைிப்பு’ என்ற கருப்கபாருலள லமயமாகக் 

ககாண் து.இது (i) கதாற்றுடநாயிலிருந்து மீள்வது மற்றும் உலகளாவிய சுகாதார நிர்வாகத்லத 

வலுப்படுத்துதல்,(ii) கபாருளாதார மீட்பு மற்றும் பின்னல வு,(iii) காலநிலல மாற்றம் மற்றும் 

ஆற்றல் மாற்றம்,(iv) நிலலயான வளர்ச்சி மற்றும் உணவு பாதுகாப்பு. 

 

4.பிரதம மந்திாி இத்தாலிய பிரதம மந்திாி எச். இ. திரு. மாிடயா ட்ராக்கி உ ன் பல இருதரப்பு 

சந்திப்புகலள நிகழ்த்துவார். 

 

5.அதன் பிறகு, இங்கிலாந்து பிரதமாின் அலைப்பின் டபாில்,ஐக்கிய நாடுகள் சலபயின் காலநிலல 

மாற்றம் கதா ர்பான மாநாட்டிற்கான (UNFCCC) கட்சிகளின் 26 வது மாநாட்டின் (COP26) உலகத் 

தலலவர்களின் உச்சிமாநாட்டில் கலந்து ககாள்வதற்காக பிரதமர் கிளாஸ்டகாவிற்கு கசல்வார். 

அவர் திரு. டபாாிஸ் ஜான்சன். COP- 26 31 அக்ட ாபர் 2021 முதல் நவம்பர் 12, 2021 வலர 

இங்கிலாந்து ஜனாதிபதியின் கீழ் இத்தாலியு ன் கூட்டு டசர்ந்து ந த்தப்படுகிறது. உலகத் 

தலலவர்களின் உச்சிமாநாடு (WLS) என்ற தலலப்பில் COP- 26  இன் உயர்நிலலப் பிாிவு 1-2, 

நவம்பர் 2021 அன்று நல கபறும். இந்த உச்சிமாநாட்டில் 120 க்கும் டமற்ப்பட்  நாடுகளின் 



அரசுத் தலலவர்கள் கலந்துககாள்வார்கள். COP- 26   முதலில் 2020 இல் ந த்த திட் மி ப்பட் து, 

ஆனால் டகாவிட்19 கதாற்றுடநாலயக் கருத்தில் ககாண்டு 2021 க்கு ஒத்திலவக்கப்பட் து. 

 

6. UNFCCC காலநிலல மாற்றத்லத எதிர்த்துப் டபாராடுவதற்கான உலகளாவிய விருப்பத்லதயும் 

பார்லவலயயும் உள்ள க்கியது.இந்த மாநாட்டிற்காக கட்சிகளின் காலநிலல மாநாடு 

உலகளாவிய காலநிலல உச்சிமாநாடுகளாக கவளிப்பட் து, இது பங்குகலள எடுத்துக் 

ககாள்வதற்கும் முன்டனாக்கி கசல்லும் வைிலய பட்டியலிடுவதற்கும் வாய்ப்பளிக்கிறது. க ந்த 

2015 ஆம் ஆண்டில் பாாிஸில் நல கபற்ற  COP- 21மாநாட்டில் பிரதமர் கலந்து ககாண் ார், 

அப்டபாது பாாிஸ் ஒப்பந்தம் முடிவல ந்தது, அதன் அமலாக்கம் இந்த ஆண்டு கதா ங்குகிறது. 

COP- 26 இல் பாாிஸ் உ ன்படிக்லகலய நல முலறப்படுத்துவதற்கான வைிகாட்டுதல்கலள 

நிலறடவற்றுவதற்கு கட்சிகள் கசயல்படும்; காலநிலல நிதிதிரட்டுதல்; காலநிலல தழுவல், 

கதாைில்நுட்ப வளர்ச்சி மற்றும் பாிமாற்றத்லத வலுப்படுத்துவதற்கான ந வடிக்லககள்; மற்றும் 

உலக கவப்பநிலல உயர்விலனக் கட்டுபடுத்தும் பாாிஸ் உ ன்படிக்லகயின் இலக்குகலள 

அல வது. 

 

7. பிரதம மந்திாி COP -26 இன் ஓரத்தில் பல இருதரப்பு சந்திப்புகலள ந த்துவார்.இதில் 

இங்கிலாந்து பிரதமர் எச்.இ. திரு.டபாாிஸ் ஜான்சன். 

  

நியூ க ல்லி  

அக்ட ாபர்  24, 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. 

 
 


