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G7 సదససు – 2021 
 ఎక్కడ జరిగిింది ?  ఇంగ్ల ండ లోని క్ర్బి స్ బ(ేCornwall)లో జూన్ 11, 2021 నసండ ిజూన్ 13, 

2021 వరకు మూడు ర్ోజులప్టు ఈ సదససు జర్బగబంది .  

 G8 దేశాలు ?  అమెర్బక్, రష్్ా, కెనడా, బ్రిటన్, ఫ్్ిన్ు,  ఇటలీ,జరమనీ + యుర్ోపియన్ 

యూనియన్ 

1997లో ఏర్్ాట నై G8 కూటమి 2014లో G7 గ్ మార్బంది . కరిమయేానస రష్్ా ఆకమిించడం వలల  

మిగతా G8 దేశ్లు రష్్ానస బహషి్కర్బంచాయి . రష్్ానస మళ్ళీ చేరచుకోవ్లని అమెర్బక్ ప్ియత్నం 

చేసినప్ాటిక ీమిగతా దేశ్లు ఒప్పాకోలేదస . దానితో 2017లో G8 నసండ ిశ్శ్వత్ంగ్ 

వ ైదొలుగుత్ుననటుల  రష్్ా ప్కిటించంది .  

 G7 దేశాలు ? కెనడా, ఫ్్ిన్ు, జరమనీ, ఇటలీ, జప్న్, బ్రిటన్, అమెర్బక్ + యుర్ోపియన్ 

యూనియన్ 

2018 లెకకల ప్కి్రం ప్ిప్ంచ సంప్దలో 60 శ్త్ం($317 టిిలియనసల ) , ప్పి్ంచ జిడపిిలో 32-46 

% , ప్పి్ంచ జనాభాలో 10% (770 మిలియనసల ) ఈ G7 దేశ్ల స ంత్ం .  

 G7 దేశాధినేతలు 

1. అమరె్బక్ – జో బ ైడన్ (అధ్ాక్షుడు) 

2. యూక ే- బో ర్బస్ జానున్ (ప్ధిాని) 

3. ఫ్్ిన్ు –  ఇమామనసాయిేల్ మాక్ి న్ (అధ్ాక్షుడు) 

4. జరమనీ – ఏంజలెా మెర్కెల్ (చానులర్) 

5. ఇటలీ – మార్బయో దాి గబ (అధ్ాక్షుడు) 

6. EU – ఉరచులా వ్న్ డరె్ లేయన్ (యూర్ోపియన్ యూనియన్ అధ్ాక్షుర్్లు)/ చార్ెలస్ మిచలె్ 

(యూర్ోపియన్ కమిష్న్ అధ్ాక్షుడు) 
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7.జప్న్ – యోషిహిదే ససగ్ (ప్ిధాని) 

8. కెనడా - జసిిన్ టరి డో  (ప్ిధాని) 

 అతిధి దేశాలు ? ఆస్ి లేియా, కొర్బయా ర్బప్బ్రల క్, దక్షణిాఫ్ికి్, భారత్ . ఆతిధ్ా దేశ్ హో దాలో  బ్రటిన్ 

ప్ిధాని బో ర్బస్ జానున్ ఆస్ి లేియా, కొర్బయా ర్బప్బ్రల క్, దక్షణిాఫ్ిిక్, భారత్ దేశ్ధినతే్లనస సదససుకు 

ఆహ్వవనించారచ . అయిత ేభారత్ ప్ధిాని నర్ేంది మోడీ ప్తి్ాక్షంగ్ ప్లగొ నడానికర వీలుప్డక 

వరచువల్ విధానంలో ప్లగొ నానరచ . 

కీలక్ నిర్ణయాలు  

 ప్ద దేశ్లకు 100 కోటల  వ్కరున్ సరఫర్్ 

 చెైనా చేప్టిిన బ లి్ ర్ోడ ఇనిషయిిేటవి కు పో టగీ్ బ్రల్్ బాాక్ బ టర్ ఫర్ ద వరల్్ పర్్బట అభివృదిి  

చెందసత్ునన దేశ్లోల  మౌలిక వసత్ులపెై పెటుి బడులు 

 వ్తావరణ క్లుష్్ానిన స్ంకేతికత్ సహ్వయంతో ఎదసర్్కంటామని ప్ికటన 

 కరిన ఉదాొ ర్్ల ప్రంగ్ 2050 నాటికర త్టసథ  స్థ యికర చరేచకోవ్లని ప్ితినబూనాయి. బొ గుొ , శిలాజ 

ఇంధ్నాల వ్డక్నిన స్ధ్ామెైనంత్ త్గబొంచసకోవ్లని నిరణయించాయి. 

 వరధమాన దేశ్ల ఆర్బధక్భివపు దిికర చేయూత్  

 బహుళ జాతి క్ర్్ార్ేట్ సంసథలపె ైకనీసం ప్నసన విదింప్ప  

 మార్ెకటేత్ర ఆర్బథక విధానాలపె ైచెనైానస సవ్ల్ చేయడానికర కలసకిటుి గ్ ప్నిచయేాలని 

నిరణయించాయి. దాంతోప్టు షని్ జియాంగ్, హ్వంక్ంగ్ లలో హకుకల ఉలల ంఘన విష్యంలో చెనైానస 

సవ్ల్ చయేాలని ఒక అవగ్హనకు వచాుయి 

వర్చువల్ ప్రసింగింలో ప్రధాని మోదీ: 
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 ‘జీ 7’ సదససులో ‘ఓపెన్ స సెైటసీ్ అండ ఓపనె్ ఎక్నమీస్’ అంశ్ంపెై ప్ిధాని మోద ీజూన్ 13న 

వరచువల్ గ్ ప్ిసంగబంచారచ. 

 ఆధార్, ప్ిత్ాక్ష నగదస బదిలీ, జామ్ (జన్ ధ్న్–ఆధార్– మొబ ైల్ ఆనససంధానం)లనస ఉటంకరసతూ  

స్మాజిక సమిమళిత్ం, స్ధిక్రత్నస స్ధించడంలో స్ంకేతికత్నస భారత్ ఎలా విప్లవ్త్మకంగ్ 

ఉప్యోగబంచసకుందో వివర్బంచారచ. 

ఇతర్ G7-సదససులు : 

G7 సదససు  2020 – అమెర్బక్  – రదసి  చయేబడినది  

G7 సదససు   2022 – జరమనీ  

G7 సదససు  2023- జప్న్  

G7 సదససు   2024 – ఇటలీ  
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