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1. 2020 ರ ಆರಂಭಿಕ ಪರಿಸರ ವ್ಯವ್ಸ್ಥೆ ಶಥರೇಯ ಂಕ ವ್ರದಿಯಲ್ಲಿ ಭ ರತ 

23 ನಥೇ ಸ್ ನೆದಲ್ಲದಿಥ. 
ಇತ್ತೇಚಿನ ಯ ಯಂಕಂಗ ನಲ್ಲ ಿಭ ರತ 23 ಸ್ ೆನಗಳಲ್ಲಿ 6 ಸ್ ೆನಗಳನನು 
ಕಥೈಬಿಟ್ಟಿದಥ. ಭ ರತ 5.698 ಸ್ಥ್ ಕೇರ್ ಮ ಡಿದಥ. 2019 ರಲ್ಲಿ ಭ ರತ 17 
ನಥೇ ಸ್ ೆನದಲ್ಲಿದಥ. 
ಸ್ ಿರ್ಟಯಅಪ್ಬ್ಲಂಕ್ ಸ್ ಿರ್ಟಯಅಪ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವ್ಸ್ಥೆ ಶಥರೇಯ ಂಕ ವ್ರದಿ 
2020 ಅನನು ಬಿಡನಗಡಥ ಮ ಡಿದಥ. ವ್ರದಿಯಲ್ಲಿ ಭ ರತ 23 ನಥೇ 
ಸ್ ೆನದಲ್ಲಿದಥ. ಆರಂಭಿಕ ಪರಿಸರ ವ್ಯವ್ಸ್ಥೆಯ ಶಕತ ಮತನತ ಚಟನವ್ಟ್ಟಕಥಯ 
ಮಟಿವ್ನನು ಆಧರಿಸಿ ವ್ರದಿಯನ ವಿಶ ಾದಯಂತ 1,000 ನಗರಗಳು ಮತನತ 
100 ದಥೇಶಗಳನನು ಹಥ್ ಂದಿದಥ. ಸ್ ಿರ್ಟಯಅಪ್ಬ್ಲಂಕ್ ಜ ಗತ್ಕ ಆರಂಭಿಕ 
ಪರಿಸರ ವ್ಯವ್ಸ್ಥೆ ನಕ್ಷಥ ಮತನತ ಸಂಶಥ ೇಧನ  ಕಥೇಂದರವ ಗಿದಥ. 
 

ಮನಖ ಯಂಶಗಳು: 
    ಇತ್ತೇಚಿನ ಶಥರೇಯ ಂಕದಲ್ಲಿ ಭ ರತ 23 ಸ್ ೆನಗಳಲ್ಲಿ 6 ಸ್ ೆನಗಳನನು 
ಕಥೈಬಿಟ್ಟಿದಥ. ಭ ರತ 5.698 ಸ್ಥ್ ಕೇರ್ ಮ ಡಿದಥ. 2019 ರಲ್ಲಿ ಭ ರತ 17 
ನಥೇ ಸ್ ೆನದಲ್ಲಿದಥ. 
Start ಆರಂಭಿಕ ಪರಿಸರ ವ್ಯವ್ಸ್ಥೆ ಶಥರೇಯ ಂಕ ವ್ರದಿ 2020 
ಯನನಥೈಟಥಡ್ ಸ್ಥಿೇರ್ಟ್ 123.167 ಅಂಕಗಳಥ ಂದಿಗಥ ಅಗರಸ್ ೆನದಲ್ಲಿದಥ. 
Ranking ಶಥರೇಯ ಂಕವ್ು ಮ್ರನ ಪ್ ರಥಮಿಕ ನಿಯತ ಂಕಗಳನನು 
ಆಧರಿಸಿದಥ: 
ಪರಮ ಣ 

ಗನಣಮಟಿ 
ವ ಯವ್ಹ ರಿಕ ವ ತ ವ್ರಣ 

City ನಗರಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, 2019 ರಲ್ಲಿ 7 ನಗರಗಳಿಗಥ ಹಥ್ ೇಲ್ಲಸಿದರಥ 
ಕಥೇವ್ಲ 4 ಭ ರತ್ೇಯ ನಗರಗಳು ಮ ತರ ಅಗರ 100 ರಲ್ಲಿ ಸ್ ೆನ 
ಪಡಥದಿವಥ. 
S ಭ ರತದ ಸಿಲ್ಲಕ ನ್ ವ ಯಲ್ಲ ಬಥಂಗಳ ರನ ಅತನಯತತಮ ಆರಂಭಿಕ 
ಪರಿಸರ ವ್ಯವ್ಸ್ಥೆಯ ಶಥರೇಯ ಂಕವ್ನನು ಹಥ್ ಂದಿರನವ್ ಭ ರತದ 
ಅಗರಸ್ ೆನದಲ್ಲಿದಥ, ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 14 ನಥೇ ಸ್ ೆನದಲ್ಲಿದಥ. 
    ದಥಹಲ್ಲ 15 ನಥೇ ಯ ಯಂಕ್, ಮನಂಬಥೈ 22 ನಥೇ ಸ್ ೆನ ಮತನತ 
ಹಥೈದರ ಬ ದ್ 96 ನಥೇ ಸ್ ೆನದಲ್ಲಿದಥ. 
ಜ ಗತ್ಕವ ಗಿ, ಅತನಯತತಮ ಆರಂಭಿಕ ಪರಿಸರ ವ್ಯವ್ಸ್ಥೆಗಳನನು 
ಹಥ್ ಂದಿರನವ್ ಮೊದಲ ಮ್ರನ ನಗರಗಳು: 
ಸ್ ಯನ್ ಫ್ ರನಿ್ಸ್ಥ್ ಕ ಕಥ್ಲ್ಲಿ, ಯನನಥೈಟಥಡ್ ಸ್ಥಿೇರ್ಟ್ 
ನ್ಯಯ ಕ್ಯ, ಯನನಥೈಟಥಡ್ ಸ್ಥಿೇರ್ಟ್ 
ಲಂಡನ್ ಯನನಥೈಟಥಡ್ ಕಂಗಡಂ 

 

ಟ ಪ್ 5 ದಥೇಶಗಳು: 

1. ಯನನಥೈಟಥಡ್ ಸ್ಥಿೇರ್ಟ್ 
2. ಯನನಥೈಟಥಡ್ ಕಂಗಡಮ್ 

3. ಇಸ್ಥರೇಲ್ 

4. ಕಥನಡ  

5. ಜಮಯನಿ 

 

2. ವಿದನಯತ ನಲ್ಲಿ ಪ್ ಯನ್-ಇಂಡಿಯ  ರಿಯಲ್-ಟಥೈಮ್ ಮ ರನಕಟಥಿ 
ಪ್ ರರಂಭಿಸಲ ಗಿದಥ. 
ವಿದನಯತ ಶಕತಯಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಟಥೈಮ್ ಮ ರನಕಟಥಿ ಒಂದನ ಸಂಘಟ್ಟತ 
ಮ ರನಕಟಥಿ ವಥೇದಿಕಥಯ ಗಿದನು, ಖರಿೇದಿದ ರರನ ಮತನತ ಮ ರ ಟಗ ರರನ 
ಪ್ ಯನ್-ಇಂಡಿಯ ವ್ನನು ತಮಮ ಶಕತಯ ಅಗತಯತಥಗಳನನು ನಥೈಜ-
ಸಮಯದ ಕ ಯ ಯಚರಣಥಗಥ ಹತ್ತರವ ಗಿಸಲನ ಅನನವ್ು 
ಮ ಡಿಕಥ್ಡನತತದಥ. 
ವಿದನಯತ ನಲ್ಲಿ ಪ್ ಯನ್-ಇಂಡಿಯ  ರಿಯಲ್-ಟಥೈಮ್ ಮ ರನಕಟಥಿ 
ಪ್ ರರಂಭಿಸಲ ಗಿದಥ 
ವಿದನಯತ ನಲ್ಲಿ ಪ್ ಯನ್-ಇಂಡಿಯ  ರಿಯಲ್-ಟಥೈಮ್ ಮ ರನಕಟಥಿ 
ಪ್ ರರಂಭಿಸಲ ಗಿದಥ 
ವಿದನಯತ ಶಕತಯಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಟಥೈಮ್ ಮ ರನಕಟಥಿ ಒಂದನ ಸಂಘಟ್ಟತ 
ಮ ರನಕಟಥಿ ವಥೇದಿಕಥಯ ಗಿದನು, ಖರಿೇದಿದ ರರನ ಮತನತ ಮ ರ ಟಗ ರರನ 
ಪ್ ಯನ್-ಇಂಡಿಯ ವ್ನನು ತಮಮ ಶಕತಯ ಅಗತಯತಥಗಳನನು ನಥೈಜ-
ಸಮಯದ ಕ ಯ ಯಚರಣಥಗಥ ಹತ್ತರವ ಗಿಸಲನ ಅನನವ್ು 
ಮ ಡಿಕಥ್ಡನತತದಥ. 
 
 

ವಿದನಯತ ನಲ್ಲಿ ಪ್ ಯನ್-ಇಂಡಿಯ  ರಿಯಲ್-ಟಥೈಮ್ ಮ ರನಕಟಥಿ 
ಪ್ ರರಂಭಿಸಲ ಗಿದಥ 
 

ಕಥೇಂದರ ರ ಜಯ (ಐಸಿ) ವಿದನಯತ ಮತನತ ಹಥ್ ಸ ಮತನತ 
ನವಿೇಕರಿಸಬಹನದ ದ ಇಂಧನ ಮತನತ ರ ಜಯ ಸಚಿವ್ (ಕೌಶಲಯ ಅಭಿವ್ೃದಿಿ 
ಮತನತ ಉದಯಮಶೇಲತಥ) ಆರ್.ಕಥ.ಸಿಂಗ ಅವ್ರನ ಜ್ನ್ 3, 2020 ರಂದನ 
ನವ್ದಥಹಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೇ ಕ ನಫರಥನ್್ ಮ್ಲಕ ವಿದನಯತ ನಲ್ಲ ಿಪ್ ಯನ್-
ಇಂಡಿಯ  ರಿಯಲ್-ಟಥೈಮ್ ಮ ರನಕಟಥಿಯನನು ಪ್ ರರಂಭಿಸಿದರನ. ನಥೈಜ 
ಸಮಯ ಭ ರತದ ವಿದನಯತ ಮ ರನಕಟಥಿಯನನು ವಿಶಾದ ಕಥಲವಥೇ ವಿದನಯತ 
ಮ ರನಕಟಥಿಗಳ ಲ್ಲೇಗ ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದಥ. 
 

ಮನಖ ಯಂಶಗಳು: 
Electricity ವಿದನಯತ ನಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಟಥೈಮ್ ಮ ರನಕಟಥಿ ಎನನುವ್ುದನ 
ಸಂಘಟ್ಟತ ಮ ರನಕಟಥಿ ವಥೇದಿಕಥಯ ಗಿದನು, ಖರಿೇದಿದ ರರನ ಮತನತ 
ಮ ರ ಟಗ ರರನ ಪ್ ಯನ್-ಇಂಡಿಯ ವ್ನನು ತಮಮ ಶಕತಯ 
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ಅಗತಯತಥಗಳನನು ನಥೈಜ-ಸಮಯದ ಕ ಯ ಯಚರಣಥಗಥ ಹತ್ತರವ ಗಿಸಲನ 
ಅನನವ್ು ಮ ಡಿಕಥ್ಡನತತದಥ. 
Real ನಥೈಜ-ಸಮಯದ ಮ ರನಕಟಥಿಯ ಪರಿಚಯವ್ು ವ್ಯವ್ಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 
ಲಭ್ಯವಿರನವ್ ಹಥಚನುವ್ರಿ ಸ್ ಮಥಯಯದ ಅತನಯತತಮ ಬಳಕಥಯನನು 
ಖ ತ್ರಪಡಿಸಿಕಥ್ಳುುವ ಗ ನಥೈಜ-ಸಮಯದ ಸಮತಥ್ ೇಲನವ್ನನು 
ಒದಗಿಸಲನ ಮ ರನಕಟಥಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತಯವ ದ ನಮಯತಥಯನನು ತರನತತದಥ. 
    ಇದನ ರ ಷರಮಟಿದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟ್ಟತ ಮ ರನಕಟಥಿಯಂದಿಗಥ ದಥೇಶದಲ್ಲಿನ 
ಬಥೇಡಿಕಥಯ ಮ ದರಿಯಲ್ಲಿ ವಥೈವಿಧಯತಥಯನನು ನಿವ್ಯಹಿಸಲನ ಸಹ ಯ 
ಮ ಡನತತದಥ. 
22 2022 ರ ವಥೇಳಥಗಥ 175 GW ನವಿೇಕರಿಸಬಹನದ ದ ಇಂಧನ 
ಸ್ ಮಥಯಯದ ಭ ರತ ಸಕ ಯರದ ಗನರಿ ವಥೇಗವ್ರ್ಧಯತ 
ನವಿೇಕರಿಸಬಹನದ ದ ನನಗನುವ್ ಪ್ ಯನ್-ಇಂಡಿಯ ವ್ನನು ಚ ಲನಥ 
ಮ ಡನತ್ತದಥ. 
ನವಿೇಕರಿಸಬಹನದ ದ ಇಂಧನ ಉತ ಾದನಥಯ ಮಧಯಂತರ ಮತನತ 
ವಥೇರಿಯಬಲ್ ಸಾಭ ವ್ದಿಂದ ಗಿ ಗಿರಡ್ ನಿವ್ಯಹಣಥಗಥ ಸವ ಲನಗಳನನು 
ತಗಿುಸಲನ ನಥೈಜ-ಸಮಯದ ಮ ರನಕಟಥಿ ಸಹ ಯ ಮ ಡನತತದಥ ಮತನತ 
ಆದುರಿಂದ, ಹಥಚಿುನ ಪರಮ ಣದ ನವಿೇಕರಿಸಬಹನದ ದ ಇಂಧನ 
ಸಂಪನ್ಮಲಗಳನನು ಗಿರಡ್ ಗಥ ಸಂಯೇಜಿಸಲನ ಸಹ ಯ ಮ ಡನತತದಥ. 
Real ರಿಯಲ್-ಟಥೈಮ್ ಮ ರನಕಟಥಿಯನ ವಿದನಯತ ಖರಿೇದಿಯ ವಥಚು 
ಆಪ್ಬಿಮೈಸ್ಥೇಶನ್ ಮತನತ ವಿಶ ಾಸ್ ಹಯ ಪೂರಥೈಕಥಯಂದಿಗಥ ಗ ರಹಕರಿಗಥ 
ಸ್ಥೇವಥ ಸಲ್ಲಿಸಲನ ಕ ರಣವ ಗನತತದಥ.  
 
3. ವಿಶಾ ಬಥೈಸಿಕಲ್ ದಿನವ್ನನು ಜ್ನ್ 3 ರಂದನ ಆಚರಿಸಲ ಗನತತದಥ. 
ಲಥಸ್ಥೆಕ್ ಸಿಬಿಲ್ಲ್ಿಯ ಹಥ್ ೇರ ಟದ ನಂತರದ ಪರಿಣ ಮ ಮತನತ ವಿಶಾ 
ಬಥೈಸಿಕಲ್ ದಿನ ಚರಣಥಯ ನಥನಪ್ಬಗ ಗಿ ತನಕಯಮನಿಸ್ ತನ್ ಮತನತ 56 
ವಿವಿಧ ರ ಷರಗಳ ಸಹ ಯದಿಂದ ದಿನದ ವಿೇಕ್ಷಣಥ ಪ್ ರರಂಭ್ವ ಯಿತನ. 
 

ಲಥಸ್ಥೆಕ್ ಸಿಬಿಲ್ಲ್ಿಯ ಹಥ್ ೇರ ಟದ ನಂತರದ ಪರಿಣ ಮ ಮತನತ ವಿಶಾ 
ಬಥೈಸಿಕಲ್ ದಿನ ಚರಣಥಯ ನಥನಪ್ಬಗ ಗಿ ತನಕಯಮನಿಸ್ ತನ್ ಮತನತ 56 
ವಿವಿಧ ರ ಷರಗಳ ಸಹ ಯದಿಂದ ದಿನದ ವಿೇಕ್ಷಣಥ ಪ್ ರರಂಭ್ವ ಯಿತನ. 
ವಿಶಾ ಬಥೈಸಿಕಲ್ ದಿನವ್ನನು ಜ್ನ್ 3 ರಂದನ ಆಚರಿಸಲ ಗನತತದಥ. ದಿನವ್ು 
ಹಥಚನು ಸಹಿಷನುತಥ, ತ್ಳುವ್ಳಿಕಥ ಮತನತ ಪರಸಾರ ಗೌರವ್ವ್ನನು ಹಥ್ ಂದಲನ 
ಜನರನನು ಪ್ಥರೇರಥೇಪ್ಬಸನವ್ ಮತನತ ಪ್ಥರೇರಥೇಪ್ಬಸನವ್ ಗನರಿಯನನು ಹಥ್ ಂದಿದಥ. 
ಬಥೈಸಿಕಲ್ ಪರಿಸರ ಮತನತ ಆರ್ಥಯಕತಥಗಥ ಉತತಮವ ದ ಸ್ ರಿಗಥ 
ಮ ಗಯವ್ನನು ಸ್ಚಿಸನತತದಥ. 
 

ಗನರಿ: 
ಕ ರಸ್-ಕಟ್ಟಂಗ ಅಭಿವ್ೃದಿಿ ಕ ಯಯತಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬಥೈಸಿಕಲ್ ಬಗಥು ವಿಶಥೇಷ 
ಗಮನ ಹರಿಸನವ್ ಉದಥುೇಶವ್ನನು ವಿಶಾ ಬಥೈಸಿಕಲ್ ದಿನ ಹಥ್ ಂದಿದಥ. ಇದನ 
ಬಥೈಸಿಕಲ್ ಅನನು ಅಂತರರ ಷ್ಟ್ರೇಯ, ಪ್ ರದಥೇಶಕ, ರ ಷ್ಟ್ರೇಯ ಮತನತ 

ಉಪರ ಷ್ಟ್ರೇಯ ಅಭಿವ್ೃದಿಿ ನಿೇತ್ಗಳು ಮತನತ ಕ ಯಯಕರಮಗಳಲ್ಲಿ 
ಸ್ಥೇರಿಸನವ್ ಗನರಿಯನನು ಹಥ್ ಂದಿದಥ. ವಿಶಾದ ದಯಂತ ಬಥೈಸಿಕಲ್ ಅನನು 
ಉತಥತೇಜಿಸಲನ ಉತತಮ ಅಭ ಯಸಗಳು ಮತನತ ವಿಧ ನಗಳನನು 
ಅಳವ್ಡಿಸಿಕಥ್ಳುುವ್ ಉದಥುೇಶವ್ನನು ಈ ದಿನ ಹಥ್ ಂದಿದಥ. 
 

ಇತ್ಹ ಸ: 
ವಿಶಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ ಮ ನಯ ಸಭಥ (ಯನಎನ್ ಜಿಎ) ಜ್ನ್ 3 ಅನನು ಏಪ್ಬರಲ್ 
2018 ರಲ್ಲಿ ಅಂತರರ ಷ್ಟ್ರೇಯ ವಿಶಾ ಬಥೈಸಿಕಲ್ ದಿನವಥಂದನ 
ಘ್ೇಷ್ಟ್ಸಿತನ. ಲಥಸ್ಥೆಕ್ ಸಿಬಿಲ್ಲ್ಿಯವ್ರ ಹಥ್ ೇರ ಟದ ನಂತರದ 
ಪರಿಣ ಮ ಮತನತ ವಿಶಾ ಬಥೈಸಿಕಲ್ ದಿನ ಚರಣಥಯ ನಥನಪ್ಬಗ ಗಿ 
ತನಕಯಮನಿಸ್ ತನ್ ಮತನತ 56 ವಿವಿಧ ರ ಷರಗಳ ಸಹ ಯದಿಂದ ದಿನದ 
ವಿೇಕ್ಷಣಥ ಪ್ ರರಂಭ್ವ ಯಿತನ. ಬಥೈಸಿಕಲು ಅನನಯತಥ, ದಿೇರ್ಘಯಯನಷಯ ಮತನತ 
ಬಹನಮನಖತಥಯನನು ಗನರನತ್ಸಲನ ದಿನವ್ನನು ಗಥ್ ತನತಪಡಿಸಲ ಗಿದಥ. 
ಇದನ ಸರಳ, ಕಥೈಗಥಟನಕನವ್, ವಿಶ ಾಸ್ ಹಯ, ಸಾಚ್, ಮತನತ ಪರಿಸರಕಥಕ 
ಸ್ಕತವ ದ ಸ್ ರಿಗಥ ಸ್ ಧನವ ಗಿದಥ. ಸನಸಿೆರ ಅಭಿವ್ೃದಿಿಯನನು 
ಉತಥತೇಜಿಸಲನ, ಶಕ್ಷಣವ್ನನು ಬಲಪಡಿಸಲನ, ಗೌರವಿಸಲನ, ಆರಥ್ ೇಗಯವ್ನನು 
ಉತಥತೇಜಿಸಲನ, ರಥ್ ೇಗವ್ನನು ತಡಥಗಟಿಲನ, ಸಹಿಷನುತಥಯನನು 
ಉತಥತೇಜಿಸಲನ, ಪರಸಾರ ತ್ಳುವ್ಳಿಕಥಯನನು ಉತಥತೇಜಿಸಲನ ಮತನತ 
ಸ್ ಮ ಜಿಕ ಸ್ಥೇಪಯಡಥ ಮತನತ ಶ ಂತ್ಯ ಸಂಸೃತ್ಗಥ 
ಅನನಕ್ಲವ ಗನವ್ಂತಥ ಬಥೈಸಿಕಲ್ ಬಳಕಥಯನನು ಒತ್ತಹಥೇಳಲನ ಮತನತ 
ಮನನುಡಥಸಲನ ಯನಎನ್ ಜಿಎ ತನು ಪ್ ಲನದ ರರನನು ಪ್ರೇತ ್ಹಿಸಿತನ. 
4. ಪರಿಸರ ಕ್ಷಥೇತರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕ ರ ಕನರಿತನ ಭ ರತ ಮತನತ ಭ್್ತ ನ್ 

ನಡನವಿನ ಒಪಾಂದಕಥಕ ಕ ಯಬಿನಥರ್ಟ ಅನನಮೊೇದನಥ ನಿೇಡಿತನ. 
ಈಕಾಟ್ಟ, ಪರಸಾರ ಮತನತ ಪರಸಾರ ಪರಯೇಜನಗಳ ಆಧ ರದ ಮೇಲಥ 
ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಥ ಮತನತ ನಥೈಸಗಿಯಕ ಸಂಪನ್ಮಲಗಳ ನಿವ್ಯಹಣಥ 
ಕ್ಷಥೇತರದಲ್ಲಿ ಭ ರತ ಮತನತ ಭ್್ತ ನ್ ನಡನವಿನ ನಿಕಟ ಮತನತ 
ದಿೇಘಯಕ ಲ್ಲೇನ ಸಹಕ ರವ್ನನು ಎಂಒಯನ ಶಕತಗಥ್ ಳಿಸನತತದಥ ಮತನತ 
ಉತಥತೇಜಿಸನತತದಥ. 
ಪರಧ ನಿ ನರಥೇಂದರ ಮೊೇದಿ ಅವ್ರ ಅಧಯಕ್ಷತಥಯಲ್ಲಿ ನಡಥದ ಕಥೇಂದರ ಸಚಿವ್ 
ಸಂಪುಟ ಭ ರತ ಮತನತ ಭ್್ತ ನ್ ನಡನವಥ ಸಹಿ ಹ ಕದ ತ್ಳುವ್ಳಿಕಥ 
ಒಪಾಂದಕಥಕ ಅನನಮೊೇದನಥ ನಿೇಡಿತನ. ಪರಿಸರದ ಕ್ಷಥೇತರಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಹಕ ರವ್ನನು ಸನಧ ರಿಸಲನ ಒಪಾಂದಕಥಕ ಸಹಿ ಹ ಕಲ ಯಿತನ. 
 

ಒಪಾಂದದ ನಿಬಂಧನಥಗಳು: 
U ಈಕಾಟ್ಟ, ಪರಸಾರ ಮತನತ ಪರಸಾರ ಪರಯೇಜನಗಳ ಆಧ ರದ ಮೇಲಥ 
ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಥ ಮತನತ ನಥೈಸಗಿಯಕ ಸಂಪನ್ಮಲಗಳ ನಿವ್ಯಹಣಥ 
ಕ್ಷಥೇತರದಲ್ಲಿ ಭ ರತ ಮತನತ ಭ್್ತ ನ್ ನಡನವಿನ ನಿಕಟ ಮತನತ 
ದಿೇಘಯಕ ಲ್ಲೇನ ಸಹಕ ರವ್ನನು ಎಂಒಯನ ಶಕತಗಥ್ ಳಿಸನತತದಥ ಮತನತ 
ಉತಥತೇಜಿಸನತತದಥ. 
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Air ವ ಯನ, ತ ಯಜಯ, ರ ಸ್ ಯನಿಕ ನಿವ್ಯಹಣಥ, ಹವ ಮ ನ 
ಬದಲ ವ್ಣಥ, ಜಂಟ್ಟಯ ಗಿ ನಿಧಯರಿಸಿದ ಯ ವ್ುದಥೇ ಕ್ಷಥೇತರಗಳು 
ಸ್ಥೇರಿದಂತಥ ಪರಿಸರದ ಕಥಳಗಿನ ಕ್ಷಥೇತರಗಳಲ್ಲಿ ಆದಯತಥಗಳನನು ಹಥ್ ಂದಿಸಲನ 
ಎರಡ್ ದಥೇಶಗಳು ಪರಸಾರ ಒಪ್ಬಾಕಥ್ಂಡಿವಥ. 
Agreement ಒಪಾಂದವ್ು 10 ವ್ಷಯಗಳ ಅವ್ರ್ಧಗಥ ಜ ರಿಯಲ್ಲಿರನತತದಥ. 
    ಇದನ ಸಹಕ ರ ಚಟನವ್ಟ್ಟಕಥಗಳನನು ಸ್ ೆಪ್ಬಸಲನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಖ ಸಗಿ 
ಕಂಪನಿಗಳು, ಎಲ ಿ ಹಂತದ ಸಕ ಯರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತನತ ಭ ರತ ಮತನತ 
ಭ್್ತ ನ್ ನ ಸಂಶಥ ೇಧನ  ಸಂಸ್ಥೆಗಳನನು ಪ್ರೇತ ್ಹಿಸನತತದಥ. 
 

ಹಿನಥುಲಥ: 
ಕಥೇಂದರ ಮ ಲ್ಲನಯ ನಿಯಂತರಣ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಪ್ಬಸಿಬಿ), ಭ ರತದ ಪರಿಸರ, 

ಅರಣಯ ಮತನತ ಹವ ಮ ನ ಬದಲ ವ್ಣಥ ಸಚಿವ ಲಯ (ಎಂಒಎಫ ಸಿಸಿ) 
ಮತನತ ಭ್್ತ ನ್ ನ ರ ಷ್ಟ್ರೇಯ ಪರಿಸರ ಆಯೇಗ (ಎನ್ ಇಸಿ) ನಡನವಥ 
11 ಮ ಚ್ಯ 2013 ರಂದನ ಒಪಾಂದಕಥಕ ಸಹಿ ಹ ಕಲ ಯಿತನ. ಈ 
ಒಪಾಂದವ್ು 10 ಮ ಚ್ಯ 2016 ರಂದನ ಮನಕ ತಯಗಥ್ ಂಡಿದಥ. ಹಿಂದಿನ 
ಒಪಾಂದದ ಪರಯೇಜನಗಳನನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಪರಿಸರ ಕ್ಷಥೇತರದಲ್ಲಿ ಸಹಕ ರ 
ಮತನತ ಸಹಯೇಗವ್ನನು ಮನಂದನವ್ರಿಸಲನ ಎರಡ್ ಕಡಥಯವ್ರನ 
ನಿಧಯರಿಸಿದ ುರಥ. 
 
5. ನ ಯಷನಲ್ ಫಟ್ಟಯಲಥೈಸಸ್ಯ ಲ್ಲಮಿಟಥಡ್ ನ ಅಧಯಕ್ಷ ಮತನತ ಎಂಡಿ ಆಗಿ 

ವಿಎನ್ ದತ ಅರ್ಧಕ ರ ವ್ಹಿಸಿಕಥ್ಂಡಿದ ುರಥ. 
ಎನ್ ಎಫ ಎಲ್ ನ ಮ ಕಥಯಟ್ಟಂಗ ಡಥೈರಥಕಿರ್ ಆಗಿ, ಕಂಪನಿಯ 
ರಸಗಥ್ ಬ್ರ ಮ ರ ಟದಲ್ಲಿ 2017-18ರಲ್ಲಿ 43 ಲಕ್ಷ ಮ.ಟನ್ ನಿಂದ 
2019-20ರಲ್ಲಿ 57 ಲಕ್ಷ ಮ.ಟನ್.ಗಥ ನಿರಂತರ ಬಥಳವ್ಣಿಗಥ ದರ್ಟ 
ಸಲನಿತತದಥ, ಇದನ ಹಿಂದಿನ ಎರಡನ ವ್ಷಯಗಳಿಗಿಂತ 32% ಹಥಚ ುಗಿದಥ. 
 

ನ ಯಷನಲ್ ಫಟ್ಟಯಲಥೈಸಸ್ಯ ಲ್ಲಮಿಟಥಡ್ (ಎನ್ಎಫಎಲ್) ನ ನಿದಥೇಯಶಕ 
(ಮ ಕಥಯಟ್ಟಂಗ) ವಿೇರಥೇಂದರ ನ ಥ್ ದತ ಅವ್ರನ ಜ್ನ್ 3 ರಂದನ 
ಕಂಪನಿಯ ಅಧಯಕ್ಷ ಮತನತ ವ್ಯವ್ಸ್ ೆಪಕ ನಿದಥೇಯಶಕರ (ಎಂಡಿ) ಹಥಚನುವ್ರಿ 
ಉಸನತವ ರಿ ವ್ಹಿಸಿಕಥ್ಂಡಿದ ುರಥ. ಅಕಥ್ಿೇಬರ್ 2018 ರಿಂದ ದತ 
ಕಂಪನಿಯಂದಿಗಥ ನಿದಥೇಯಶಕರ ಗಿ (ಮ ಕಥಯಟ್ಟಂಗ) ಸಂಬಂಧ 
ಹಥ್ ಂದಿದ ುರಥ. 
ವಿೇರಥೇಂದರ ನ ಥ್ ದತ ರಸಗಥ್ ಬ್ರ ಉದಯಮದ ಹಥ್ ರತ ಗಿ ಪರಧ ನ 
ಕಥೇಂದರ ಸ್ ವ್ಯಜನಿಕ ವ್ಲಯದ ಉದಯಮಗಳಥ ಂದಿಗಥ (ಸಿಪ್ಬಎಸ್ ಇ) 
ಗಥೇಲ್ ಮತನತ ತಥೈಲ ಮತನತ ನಥೈಸಗಿಯಕ ಅನಿಲ ನಿಗಮ (ಒಎನ್ ಜಿಸಿ) 
ಯಂದಿಗಥ 35 ವ್ಷಯಗಳ ವ್ೃತ್ತಪರ ಅನನಭ್ವ್ವ್ನನು ಹಥ್ ಂದಿದ ುರಥ. 
ನಥೇಮಕ ತ್ಗಥ ಮನಂಚಿತವ ಗಿ, ಅವ್ರನ ಗಥೇಲ್ ಲ್ಲಮಿಟಥಡುಲ್ಲಿ 
ಕ ಯಯನಿವ ಯಹಕ ನಿದಥೇಯಶಕರ ಗಿ (ಇಡಿ) ಸ್ಥೇವಥ ಸಲ್ಲಿಸಿದರನ. 
ಕ ಪ್ಯರಥೇರ್ಟ ಸ್ ರಟಜಿ, ಪ್ ಿಾನಿಂಗ ಮತನತ ಅಡಥ್ ಾಕಸಿ ಜಥ್ತಥಗಥ 
ಕಂಪನಿಯ ಅಖಿಲ ಭ ರತ ಮ ಕಥಯಟ್ಟಂಗ ಕ ಯ ಯಚರಣಥಗಳನನು 

ಅವ್ರನ ನಿವ್ಯಹಿಸಿದ ುರಥ. ಮನಂಬಥೈನ ಮಹ ನಗರ ಗ ಯಸ್ ಲ್ಲಮಿಟಥಡ್ 
ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿದಥೇಯಶಕರ ಗಿದುರನ. 
ಎನ್ ಎಫ ಎಲ್ ನ ಮ ಕಥಯಟ್ಟಂಗ ಡಥೈರಥಕಿರ್ ಆಗಿ, ಕಂಪನಿಯ 
ರಸಗಥ್ ಬ್ರ ಮ ರ ಟದಲ್ಲಿ 2017-18ರಲ್ಲಿ 43 ಲಕ್ಷ ಮ.ಟನ್ ನಿಂದ 
2019-20ರಲ್ಲಿ 57 ಲಕ್ಷ ಮ.ಟನ್.ಗಥ ನಿರಂತರ ಬಥಳವ್ಣಿಗಥ ದರ್ಟ 
ಸಲನಿತತದಥ, ಇದನ ಹಿಂದಿನ ಎರಡನ ವ್ಷಯಗಳಿಗಿಂತ 32% ಹಥಚ ುಗಿದಥ. ಈ 
ಅವ್ರ್ಧಯಲ್ಲಿ, ರಸಗಥ್ ಬ್ರ ಉದಯಮದಲ್ಲಿ ಎನ್ಎಫಎಲ್ ಪ್ ಯನ್ 
ಇಂಡಿಯ  ಹಥಜಥೆಗನರನತನನು ಸ್ ೆಪ್ಬಸಿತನ. ಅವ್ರನ 1995 ರಲ್ಲಿ ಗಥೇಲ್ ಗಥ 
ಸ್ಥೇರನವ್ ಮೊದಲನ ಒಎನ್ ಜಿಸಿಯಂದಿಗಥ 10 ವ್ಷಯಗಳ ಒಪಾಂದವ್ನನು 
ಹಥ್ ಂದಿದುರನ. 
 

6. ಕಥ್ೇಲಕತ  ಬಂದರನನು ಶ ಯಮ  ಪರಸ್ ದ್ ಮನಖಜಿಯ ಬಂದರನ 
ಎಂದನ ಮರನನ ಮಕರಣ ಮ ಡಲನ ಕ ಯಬಿನಥರ್ಟ ಅನನಮೊೇದನಥ 
ನಿೇಡಿದಥ. 
 

ಡ . ಶ ಯಮ  ಪರಸ್ ದ್ ಮನಖಜಿಯ ಒಬ್ ಪರಖ ಯತ ನ ಯಯಶ ಸರಜ್ಞ, 

ಶಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ, ಚಿಂತಕ, ಜನಸ್ ಮ ನಯರ ನ ಯಕ ಮತನತ ರ ಷ್ಟ್ರೇಯ 
ಏಕೇಕರಣದಲ್ಲಿ ಮನಂಚ್ಣಿಯಲ್ಲಿದು, ಬಂಗ ಳದ ಅಭಿವ್ೃದಿಿಯ 
ಕನಸನಗ ರ, ಕಥೈಗ ರಿಕೇಕರಣದ ಸ್ಫತ್ಯ. 
ಪ್ಬಎಂ ನರಥೇಂದರ ಮೊೇದಿ ಅವ್ರ ಅಧಯಕ್ಷತಥಯಲ್ಲಿ ನಡಥದ ಕಥೇಂದರ ಸಚಿವ್ 
ಸಂಪುಟ ಕಥ್ೇಲಕತ  ಬಂದರನನು ಶ ಯಮ  ಪರಸ್ ದ್ ಮನಖಜಿಯ ಬಂದರನ 
ಎಂದನ ಮರನನ ಮಕರಣ ಮ ಡಲನ ಅನನಮೊೇದನಥ ನಿೇಡಿತನ. ಫ್ಥಬರವ್ರಿ 
25, 2020 ರಂದನ ನಡಥದ ಸಭಥಯಲ್ಲಿ ಕಥ್ೇಲಕತ  ಪ್ೇರ್ಟಯ ಟರಸ್ಿ ನ 
ಟರಸಿಿಗಳ ಮಂಡಳಿಯನ ಈ ನಿಧ ಯರವ್ನನು ತಥಗಥದನಕಥ್ಂಡಿದಥ. ಕಥ್ೇಲಕತ  
ಬಂದರನನು ಸ್ಥೈಮ  ಪರಸ್ ದ್ ಮನಖಜಿಯ ಬಂದರನ ಎಂದನ 
ಮರನನ ಮಕರಣ ಮ ಡನವ್ ನಿಣಯಯವ್ನ್ು ಮಂಡಳಿ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಿತನ. 
 

ಡ . ಶ ಯಮ  ಪರಸ್ ದ್ ಮನಖಜಿಯ ಒಬ್ ಪರಖ ಯತ ನ ಯಯಶ ಸರಜ್ಞ, 

ಶಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ, ಚಿಂತಕ, ಜನಸ್ ಮ ನಯರ ನ ಯಕ ಮತನತ ರ ಷ್ಟ್ರೇಯ 
ಏಕೇಕರಣದಲ್ಲಿ ಮನಂಚ್ಣಿಯಲ್ಲಿದು, ಬಂಗ ಳದ ಅಭಿವ್ೃದಿಿಯ 
ಕನಸನಗ ರ, ಕಥೈಗ ರಿಕೇಕರಣದ ಸ್ಫತ್ಯ. 
 

7. ಅಮರಿಕ ಅಧಯಕ್ಷ ಡಥ್ ನ ಲ್ಡ ಟರಂಪ್ ಪ್ಬಎಂ ನರಥೇಂದರ 
ಮೊೇದಿಯವ್ರನನು ಜಿ 7 ಭಥೇಟ್ಟಗಥ ಆಹ ಾನಿಸಿದ ುರಥ, ಭ ರತ-ಚಿೇನ  

ನಿಲನಗಡಥ ಕನರಿತನ ಚಚಿಯಸಿದ ುರಥ. 
ಭ ರತ-ಚಿೇನ  ಗಡಿ ನಿಲನಗಡಥ ಮತನತ ವಿಶಾ ಆರಥ್ ೇಗಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ 
ಸನಧ ರಣಥಗಳು ಸ್ಥೇರಿದಂತಥ 40 ನಿಮಿಷಗಳ ಕರಥ ಸಂದಭ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಿ 7 
ವಿಸತರಣಥ ಮತನತ ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಬಗಥು ಅಮರಿಕ ಅಧಯಕ್ಷ ಮತನತ ಪರಧ ನಿ 
ಮೊೇದಿ ಚಚಿಯಸಿದರನ. 
ಯನಎಸ್ ಅಧಯಕ್ಷ ಡಥ್ ನ ಲ್ಡ ಟರಂಪ್ ಅವ್ರನ ಜ್ನ್ 2, 2020 ರಂದನ 
ತಮಮ ದ್ರವ ಣಿ ಸಂಭ ಷಣಥಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನಂದಿನ ಜಿ 7 
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ಸಭಥಯಲ್ಲಿ ಪ್ ಲಥ್ ುಳುುವ್ಂತಥ ಪರಧ ನಿ ನರಥೇಂದರ ಮೊೇದಿಯವ್ರನನು 
ಆಹ ಾನಿಸಿದರನ. 

 
 

ಜಿ -7 ರ ಯನಎಸ್ ಪ್ಥರಸಿಡಥನಿ್, ಸಿಒವಿಐಡಿ -19 ಸ್ ಂಕ ರಮಿಕ ಮತನತ 
ಇತರ ಹಲವ್ು ವಿಷಯಗಳ ಬಗಥು ಟರಂಪ್ ಅವ್ರ ಯೇಜನಥಗಳನನು 
ಚಚಿಯಸಿದ ುರಥ ಎಂದನ ಅವ್ರನ ಹಥೇಳಿದರನ. 
COVID-19 ಸ್ ಂಕ ರಮಿಕ ರಥ್ ೇಗಕಥಕ ಜ ಗತ್ಕ ಪರತ್ಕರಯೆಯನನು 
ಉತತಮವ ಗಿ ಪರತ್ನಿರ್ಧಸಲನ ಭ ರತ ಮತನತ ರಷ್ ಯದಂತಹ ಹಥಚನು 
ವಥೈವಿಧಯಮಯ ದಥೇಶಗಳನನು ಸ್ಥೇರಿಸಲನ ಯನಎಸ್ ಅಧಯಕ್ಷರನ ತಮಮ 
ರಷ್ ಯದ ಪರತ್ರ್ಪವ ದ ವ ಿಡಿಮಿರ್ ಪುಟ್ಟನ್ ಅವ್ರಥ್ ಂದಿಗಥ 7 ರ 
ಗನಂಪನನು ವಿಸತರಿಸನವ್ ಯೇಜನಥಗಳನನು ಚಚಿಯಸಿದ ಒಂದನ ದಿನದ 
ನಂತರ ಈ ಪರಕಟಣಥ ಬಂದಿದಥ. 
 

ಈ ಹಿಂದಥ ಅಮರಿಕದ ಕ ಯಂಪ್ ಡಥೇವಿಡ್ ನಲ್ಲ ಿ ಜ್ನ್ 10-12 ರಿಂದ 
ನಡಥಯಬಥೇಕದು 46 ನಥೇ ಜಿ 7 ಶೃಂಗಸಭಥಯನನು ಅಮರಿಕ ಅಧಯಕ್ಷ ಟರಂಪ್ 
ಸ್ಥಪ್ಥಿಂಬರ್ 2020 ಕಥಕ ಮನಂದ್ಡಿದ ುರಥ. 
ಜಿ 7 ಸಮ್ಹವ್ನನು ವಿಸತರಿಸಲನ ಟರಂಪ್ ಯೇಜಿಸಿದ ುರಥ 
ರಷ್ ಯ ಅಧಯಕ್ಷ ವ ಿಡಿಮಿರ್ ಪುಟ್ಟನ್ ಅವ್ರ ಇತ್ತೇಚಿನ ಫೇನ್ ಕರಥಯಲ್ಲಿ 
ಯನಎಸ್ ಅಧಯಕ್ಷ ಡಥ್ ನ ಲ್ಡ ಟರಂಪ್ ರಷ್ ಯ ಮತನತ ಭ ರತ, ದಕ್ಷಿಣ 
ಕಥ್ರಿಯ  ಮತನತ ಆಸ್ಥರೇಲ್ಲಯ ದಂತಹ ಇತರ ರ ಷರಗಳನನು ಮತಥತ 
ಸ್ಥೇರಿಸಲನ 7 ರ ಗನಂಪನನು ವಿಸತರಿಸನವ್ ಯೇಜನಥಗಳ ಬಗಥು ಚಚಿಯಸಿದುರನ. 
ಭ ರತವ್ು ಜಿ -20 ಸದಸಯರ ಗಿದನು, ಇದನ ದಥೇಹದ ದಥ್ ಡಡ 
ಆವ್ೃತ್ತಯ ಗಿದಥ. 
ಗ್ರಪ್ ಆಫ ಸ್ಥವಥನ್ ಪರಸನತತ ಯನನಥೈಟಥಡ್ ಸ್ಥಿೇರ್ಟ್, ಯನನಥೈಟಥಡ್ 
ಕಂಗ ಡಮ್, ಫ್ ರನ್್, ಜಮಯನಿ, ಜಪ್ ನ್, ಕಥನಡ  ಮತನತ ಇಟಲ್ಲ 
ಸ್ಥೇರಿದಂತಥ ವಿಶಾದ ಅತಯಂತ ಮನಂದನವ್ರಿದ ಆರ್ಥಯಕತಥಗಳನನು 
ಒಳಗಥ್ ಂಡಿದಥ. ಯನಎಸ್ ಅಧಯಕ್ಷರನ ಜಿ 7 ಅನನು ಹಳಥಯದನ ಎಂದನ 
ಬಣಿುಸಿದರನ ಮತನತ ಅದನನು ಜಿ 10 ಅಥವ  ಜಿ 11 ಗಥ 
ಮರನಹಥಸರಿಸಬಥೇಕಥಂದನ ಪರತ್ಪ್ ದಿಸಿದರನ. 
 

ಜಿ 7 ಅನನು ವಿಸತರಿಸನವ್ ಟರಂಪ್ ಯೇಜನಥ ಏಕಥ ವಿವ ದ ಸಾದವ ಗಿದಥ? 

ರಷ್ ಯ, ಭ ರತ, ಆಸ್ಥರೇಲ್ಲಯ  ಮತನತ ದಕ್ಷಿಣ ಕಥ್ರಿಯ ವ್ನನು ಸ್ಥೇರಿಸಲನ 
ಜಿ 7 ಅನನು ವಿಸತರಿಸನವ್ ಟರಂಪ್ ನ ಯೇಜನಥ ವಿವ ದ ಸಾದವ ಗಿದಥ, 
ಏಕಥಂದರಥ ಈ ಹಿಂದಥ ಈ ಗನಂಪ್ಬನ ಭ ಗವ ಗಿದು ಕರಮಿಯ ವ್ನನು 2014 

ರಲ್ಲಿ ಉಕಥರೇನ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ ಾರ್ಧೇನಪಡಿಸಿಕಥ್ಂಡ ನಂತರ ಅದನನು 
ತಥಗಥದನಹ ಕಲ ಯಿತನ. 
 

1998 ರಲ್ಲಿ ರಷ್ ಯವ್ನನು in ಪಚ ರಿಕವ ಗಿ ಗನಂಪ್ಬನಲ್ಲಿ ಸದಸಯರನ ುಗಿ 
ಸ್ಥೇರಿಸಲ ಯಿತನ, ಇದರಥ್ ಂದಿಗಥ ಜಿ 7 ಜಿ 8 ಆಯಿತನ. ಆದ ಗ್ಯ, ರಷ್ ಯ 
ತನು ಸ್ಥೈನಯವ್ನನು ಪೂವ್ಯ ಉಕಥರೇನ್ ಗಥ ಸೆಳ ಂತರಿಸನವ್ ಮತನತ 2014 
ರಲ್ಲಿ ಕಥೈಮಿಯ ವ್ನನು ವ್ಶಪಡಿಸಿಕಥ್ಂಡ ಇತರ ಜಿ 8 ರ ಷರಗಳಿಂದ 
ಭ ರಿೇ ಟ್ಟೇಕಥಗಥ ಗನರಿಯ ಯಿತನ, ನಂತರ ರಷ್ ಯವ್ನನು ಗನಂಪ್ಬನಿಂದ 
ಅಮ ನತನಗಥ್ ಳಿಸಲನ ನಿಧಯರಿಸಿತನ. 
 

ಹಿನಥುಲಥ 
2019 ರ ಆಗಸ್ಿ ನಲ್ಲಿ ಫ್ ರನ್್ ನ ಬಿಯರಿರೆ್ಟ ನಲ್ಲಿ ನಡಥದ 45 ನಥೇ ಜಿ 7 
ಶೃಂಗಸಭಥಯಲ್ಲಿ ಪ್ಬಎಂ ನರಥೇಂದರ ಮೊೇದಿ ಭ ಗವ್ಹಿಸಿದುರನ. 
ಆಸ್ಥರೇಲ್ಲಯ , ಚಿಲ್ಲ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರರಕ , ರನವ ಂಡ , ಸ್ಥನಥಗಲ್, ಈಜಿಪ್ಿ 
ಮತನತ ಬನಕಯನ  ಫ್ ಸ್ಥ್  ಸ್ಥೇರಿದಂತಥ ಇತರ ರ ಷರಗಳಥ ಂದಿಗಥ ಫ್ಥರಂಚ್ 
ಅಧಯಕ್ಷ ಎಮ ಯನನಯೆಲ್ ಮ ಯಕಥ್ರ 45 ನಥೇ ಜಿ 7 ಶೃಂಗಸಭಥಗಥ 
ಭ ರತವ್ನನು "ಬಿಯರಿರೆ್ಟ ಪ್ ಲನದ ರ ದಥೇಶ" ಎಂದನ ವಿಶಥೇಷವ ಗಿ 
ಆಹ ಾನಿಸಲ ಗಿತನತ. 
 

ಸನಮ ರನ 10 ವ್ಷಯಗಳ ಅಂತರದ ನಂತರ ಭ ರತ 2019 ರಲ್ಲಿ ನಡಥದ 
ಜಿ 7 ಶೃಂಗಸಭಥಯಲ್ಲಿ ಭ ಗವ್ಹಿಸಿತನತ. 2005 ರಲ್ಲಿ ಭ ರತವ್ು ಕಥ್ನಥಯ 
ಬ ರಿಗಥ ಶೃಂಗಸಭಥಯಲ್ಲಿ ಪ್ ಲಥ್ ುಂಡಿದನು, ಆಗಿನ ಪರಧ ನಿ ಟಥ್ೇನಿ ಬಥಿೇರ್ 
ಅವ್ರ ಆಹ ಾನದ ಮೇರಥಗಥ ಪ್ಬಎಂ ಮನಮೊೇಹನ್ ಸಿಂಗ ಅವ್ರನ 
ಶೃಂಗಸಭಥಯಲ್ಲಿ ಭ ರತವ್ನನು ಪರತ್ನಿರ್ಧಸಿದುರನ. 
 
8.ಇಂಡಿಯ  ಯನಎನ್ ಎಸ್ ಸಿಯ ಖ ಯಂ ಸದಸಯರ ಗಿ ಮರನ 
ಆಯೆಕಯ ಗಲ್ಲದಥ. 
2021-22ರ ಅವ್ರ್ಧಗಥ ಏಷ್ ಯ-ಪ್ಥಸಿಫ್ರಕ್ ವಿಭ ಗದಿಂದ ಶ ಶಾತವ್ಲಿದ 
ಸ್ ೆನಕ ಕಗಿ ಭ ರತ ಏಕಥೈಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಯಯ ಗಿದಥ. 
2020 ರ ಜ್ನ್ ನಲ್ಲಿ ನಡಥಯಲ್ಲರನವ್ ಚನನ ವ್ಣಥಯ ಸಂದಭ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಯನಎನ್ ಸ್ಥಕನಯರಿಟ್ಟ ಕೌನಿ್ಲ್ ನ ಖ ಯಂ ಸದಸಯರ ಗಿ ಭ ರತವ್ನನು 
ಮರನ ಆಯೆಕ ಮ ಡಲನ ಸಜ ೆಗಿದಥ. ಏಷ್ ಯ ಪ್ಥಸಿಫ್ರಕ್ ಸ್ ೆನದಿಂದ 
ಭ ರತವ್ು ಗಥಲನಿವ್ ಭ್ರವ್ಸ್ಥ ಇದಥ, ಏಕಥಂದರಥ ಇದನ ಏಕಥೈಕ 
ಸಾರ್ಧಯಯ ಗಿರನತತದಥ. 
 

ಶ ಶಾತವ್ಲಿದ ವಿಭ ಗದಲ್ಲಿ ಏಷ್ ಯ ಪ್ಥಸಿಫ್ರಕ್ ಸ್ ೆನಕಥಕ ಭ ರತದ 
ಉಮೇದನವ ರಿಕಥಯನನು 2019 ರಲ್ಲಿ ಪ್ ಕಸ್ ತನ ಮತನತ ಚಿೇನ  
ಸ್ಥೇರಿದಂತಥ 55 ಸದಸಯರ ಏಷ್ ಯ ಪ್ಥಸಿಫ್ರಕ್ ಗನಂಪು ಸವ ಯನನಮತದಿಂದ 
ಅಂಗಿೇಕರಿಸಿತನ. ಶ ಶಾತವ್ಲಿದ ಯನಎನ್ ಎಸ್ ಸಿ ಸ್ ೆನಕ ಕಗಿ ಭ ರತದ 
ಹಥಸರನನು ಏಷ್ ಯ ಪ್ಥಸಿಫ್ರಕ್ ರ ಷರಗಳು ಎರಡನ- ವ್ಷಯದ ಅವ್ರ್ಧ, 2021-

2022.
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