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ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ನರ ಂದ್ರ ಮ ದಿ ಮತ್ತು ಇಟಲಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಪ್ರರ. ಗೈಸೆಪ್ ಕಾಂಟೆ ನಡತವಿನ 

ವರ್ತುಯಲ್ ಸಭೆ 

ನವಂಬರ್ 04, 2020 

 

1. ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ನರೇಂದ್ರ  ಮೋದಿ ಮತ್ತು  ಇಟಲಿಯ ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಪ್ರರ . ಗೈಸೆಪೆ ಕೇಂಟೆ 

ನಡುವೆ 6 ನವೆೇಂಬರ್ 2020 ರಂದು ವರ್ಚುಯಲ್ ದಿಿ ಪ್ಕ್ಷ ೋಯ ಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ರು ದೆ. 
 

2. ಭಾರತ ಮತ್ತು  ಇಟಲಿ ಬಲವಾದ್ ಐತ್ರಹಾಸಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಸಾಮಾನಯ  ಪ್ರ ಜಾಪ್ರ ಭುತಿ  

ಸಂಪ್ರ ದಾಯಗಳು, ಕನೂನಿನ ನಿಯಮ ಮತ್ತು  ಅೇಂತರರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಶೇಂತ್ರ ಮತ್ತು  ಸಿಿ ರತೆಯ 

ಹಂಚಿಕೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು  ಆಧರಿಸಿ ಹಾದಿುಕ ಮತ್ತು  ಬಹುಮುಖಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು  

ಹಂಚಿಕೊಳುು ತು ವೆ. ಭಾರತ ಇಟಲಿಯನ್ನು  ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂ ಟದ್ ಪ್ರ ಮುಖ ಸದ್ಸಯ  ಎೇಂದು 

ಪ್ರಿಗಣಿಸುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಭಾರತ- ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು  ಹೆಚಿಿ ಸುವಲಿಿ  ಅದ್ರ 

ಸಕರಾತಮ ಕ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು  ಗೌರವಿಸುತು ದೆ. 
 

3. ಭಾರತ ಮತ್ತು  ಇಟಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು  ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಉನು ತ ಮಟ್ ದ್ ವಿನಿಮಯ 

ಕೇಂದ್ರ ಗಳು ಗುರುತ್ರಸುತು ವೆ, ಇಟಾಲಿಯನ್ ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಗಳು 2017 ಮತ್ತು  2018 ರಲಿಿ  

ಭಾರತಕೊ  ಭೇಟಿ ನಿೋಡಿದಾಾ ರೆ. ದಿಿ ಪ್ಕ್ಷ ೋಯ ವಾಯ ಪಾರವು 2019 ರಲಿಿ  9.52 ಬಿಲಿಯನ್ 

ಯುರೋಗಳಷ್್ಟ ತ್ತು . ಜಮುನಿ, ಬೆಲಿಿಯಂ, ಬಿರ ಟನ್ ಮತ್ತು  ಫ್ರರ ನ್್ ನಂತರ ಯುರೋಪಿಯನ್ 

ಒಕ್ಕೂ ಟದ್ಲಿಿ  ಇಟಲಿ ಭಾರತದ್ 5ನೇ ಅತ್ರದೊಡ್ಡ  ವಾಯ ಪಾರ ಪಾಲುದಾರವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ್ಲಿಿ  

ಸುಮಾರು 600 ದೊಡ್ಡ  ಇಟಾಲಿಯನ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಕಯುನಿವುಹಿಸುತ್ರು ದುಾ , ಅವು ಫ್ರಯ ಷನ್ 

ಮತ್ತು  ಗಾರ್ುೇಂಟ್್ಸ, ಜವಳಿ ಮತ್ತು  ಜವಳಿ ಉತ್ಪಾ ದ್ನಾ ಉಪ್ಕರಣಗಳು, ವಾಹನ ಭಾಗಗಳು, 

ಮೂಲಸೌಕಯು, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು, ಶಕ್ು , ಮಿಠಾಯಿ, ವಿರ್ ಮುೇಂತ್ಪದ್ ವಿವಿಧ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳಲಿಿ  

ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ರು ವೆ. ಅನೇಕ ಭಾರತ್ರೋಯ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಇಟಲಿಯಲಿಿಯೂ ಸಕ್ರ ಯವಾಗಿವೆ. 

ಸಕುರದಿೇಂದ್ ಸಕುರಕೊ  ಮತ್ತು  ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ್ ಹಲವಾರು ಒಪ್ಾ ೇಂದ್ಗಳು/ಒಪ್ಾ ೇಂದ್ಗಳನ್ನು  

ಅೇಂತ್ರಮಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ರು ದುಾ , ಈ ಸಂದ್ರ್ುದ್ಲಿಿ  ತ್ರೋಮಾುನಕೊ  ಬರಲಾಗುವುದು. 

 

4. ವರ್ಚುಯಲ್ ದಿಿ ಪ್ಕ್ಷ ೋಯ ಮೂಲಕ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ್ ದಿಿ ಪ್ಕ್ಷ ೋಯ ಸಭೆಯು ಎರಡು 

ಮುಖಂಡ್ರಿಗೆ ದಿಿ ಪ್ಕ್ಷ ೋಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ವಿಶಲ ಚೌಕಟ್ ನ್ನು  ವಿವರವಾಗಿ ಪ್ರಿಶೋಲಿಸಲು ಮತ್ತು  

ಪ್ರಸಾ ರ ಕಳಜಿಯ ಪ್ರ ಮುಖ ಪಾರ ದೇಶಕ ಮತ್ತು  ಜಾಗತ್ರಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ  ಅಭಿಪಾರ ಯಗಳನ್ನು  

ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳು ಲು ಅವಕಶ ನಿೋಡುತು ದೆ. 
 

ನವ ದೆಹಲಿ 

ನವೆಂಬರ್ 04, 2020 

 

 

 

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. 


