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ರ ೋಮ್ನಲ್ಲಿ ಜಿ20 ಸಭೆಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರಯು ಇಟಲ್ಲಯ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಮಾರಿಯೋ ಡ್ಾರಘಿ 

ಅವರನುು ಭೆೋಟಿಯಾದರು 

ಅಕ ಟೋಬರ್ 29, 2021 

 

29 ಅಕ ಟೋಬರ್ 2021 ರಂದು ಇಟಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಶ್ರೋ ನರೋಂದರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಟಲ್ಲಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಶ್ರೋಷ್ಠ 

ಶ್ರೋ ಮಾರಿಯೋ ಡ್ಾರಘಿ, ರ ೋಮ್ನಲ್ಲಿ G20 ಸಭೆಯಲ್ಲಿಭೆೋಟಿಯಾದರು. ಇದು ಅವರ ಮದಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭೆೋಟಿಯಾಗಿತ್ುಿ. 

ಜಾಗತ್ರಕ ಸಾಂಕ್ಾರಮಿಕರ ೋಗದ ಮಧ್ಯೆ G20 ಅನುು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸ್ವದದಕ್ಾಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಡ್ಾರಘಿ ಅವರನುು 

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಮೋದಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ವದರು. ಗ್ಲಾಿೆಸ ಗೋದಲ್ಲಿ COP-26 ಅನುು ಸಂಘಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಇಟಲ್ಲಯು ಸಹಯುಕ 

ಪಾಲುದಾರಿಕಯನುು ಹ ಂದಿದೆ. 

 

2. ಇಬಬರು ನಾಯಕರು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಂದ ಎದುರಾಗುವ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ುಿ ಅಂತ್ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಸಮುದಾಯವು 

ಒಟ್ಾಟಗಿ ಕಲಸ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ೆವನುು ಚಚಿಿಸ್ವದರು. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರಯವರು ಭಾರತ್ವು ಕೈಗ ಂಡ ಪ್ರಿವತ್ಿಕ ಹವಾಮಾನ 

ಕರಮಗಳನುು ಮತ್ುಿ ಅಭಿವೃದಿಿಶ್ೋಲ ರಾಷ್ರಗಳ ಹವಾಮಾನ ಹಣಕ್ಾಸು ಬದಿತೆಗಳ ಬಗಗ ಅಭಿವೃದಿಿಶ್ೋಲ ರಾಷ್ರಗಳ 

ಕ್ಾಳಜಿಯನುು ಎತ್ರಿ ತೆ ೋರಿಸ್ವದರು. 

 

3. ಅಫ್ಾಾನಿಸಾಿನ ಮತ್ುಿ ಇಂಡ ೋ-ಪೆಸ್ವಫಿಕ್ ಸೋರಿದಂತೆ ಇತ್ರಿೋಚಿನ ಜಾಗತ್ರಕ ಹಾಗ  ಪಾರದೆೋಶ್ಕ ಬೆಳವಣಿಗಗಳ ಕುರಿತ್ು ಇಬಬರು 

ನಾಯಕರು ಅಭಿಪಾರಯಗಳನುು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕ ಂಡರು. ಭಾರತ್-ಯುರ ೋಪಿಯನ್ಯ ನಯನ್ ಬಹುಮುಖಿ 

ಸಹಕ್ಾರವನುು ಹಚಿಿಸಲು ಒಟಿಟಗ ಕಲಸ ಮಾಡುವ ತ್ಮಮ ಬಯಕಯನುು ಅವರು ಪ್ುನರುಚಿರಿಸ್ವದರು. 

 

4. ದಿಿಪ್ಕ್ಷೋಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಇಬಬರುನಾಯಕರು ನವಂಬರ್ 2020 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ್-ಇಟಲ್ಲ ವಚುಿಯಲ್ ಸಭೆಯ ನಂತ್ರದ 

ಬೆಳವಣಿಗಗಳನುು ಪ್ರಿಶ್ೋಲ್ಲಸ್ವದರು ಮತ್ುಿ ರಾಜಕ್ತೋಯ, ಕ್ಾಯಿತ್ಂತ್ರದ ಗುರಿಗಳನುು ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸ್ವದ ವಚುಿಯಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 

ಅಳವಡಿಸ್ವಕ ಂಡ 2020-2025 ಕ್ತರಯಾ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಾಠನದ ಪ್ರಗತ್ರಯ ಬಗಗ ತ್ೃಪಿಿ ವೆಕಿಪ್ಡಿಸ್ವದರು. ಮುಂದಿನ ಐದು 

ವಷ್ಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ, ಎಸ್ & ಟಿ ಮತ್ುಿ ಸಾಂಸಾೃತ್ರಕ ಕ್ಷೋತ್ರಗಳನುು ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದು. 

 

5. ಎರಡು ದೆೋಶಗಳ ನಡುವ ವಿಶ್ೋಷ್ವಾಗಿ ಜವಳಿ, ಆಹಾರ ಸಂಸಾರಣೆ, ವಾಹನ ಮತ್ುಿ ನವಿೋಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಕ್ಷೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 

ವಾೆಪಾರ ಮತ್ುಿ ಹ ಡಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನುು ಮತ್ಿಷ್ುಟ ವಿಸಿರಿಸುವ ತ್ಮಮ ಬದಿತೆಯನುು ಇಬಬರು ನಾಯಕರು 

ಪ್ುನರುಚಿರಿಸ್ವದರು. ನವಿೋಕರಿಸಬಹುದಾದ ಮತ್ುಿ ಶುದಿ ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ದಿಿಪ್ಕ್ಷೋಯ ಸಹಕ್ಾರಕಾ ಹ ಸ ಪ್ರಚ ೋದನೆಯನುು 

ನಿೋಡಲು, ಭಾರತ್ ಮತ್ುಿ ಇಟಲ್ಲ ಇಂಧನ ಪ್ರಿವತ್ಿನೆಯ ಮೋಲೆ ಕ್ಾಯಿತ್ಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕಯನುು ಘ ೋಷ್ಟ್ಸುವ ಜಂಟಿ 

ಹೋಳಿಕಯನುು ನಿೋಡಿತ್ು ಮತ್ುಿ ದೆ ಡಡ ಗ್ಲಾತ್ರದ ಹಸ್ವರು ಕ್ಾರಿಡ್ಾರ್ ಯೋಜನೆಗಳು, ಸಾಮರ್ಟಿ ಗಿರಡ್ಗಳು, ಇಂಧನ ಸಂಗರಹ 

ಪ್ರಿಹಾರಗಳು, ಮುಂತಾದ ಕ್ಷೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕಯನುು ಅನೆಿೋಷ್ಟ್ಸಲು ಒಪಿಿಕ ಂಡಿವ. ಅನಿಲ ಸಾಗಣೆ, ಸಮಗರ ತಾೆಜೆ 

ನಿವಿಹಣೆ (ತಾೆಜೆದಿಂದ ಸಂಪ್ತ್ರಿಗ), ಹಸ್ವರು ಹೈಡ ರೋಜನ್ನ ಅಭಿವೃದಿಿ ಮತ್ುಿ ನಿಯೋಜನೆ ಮತ್ುಿ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನಗಳ 

ಪ್ರಚಾರ. ಭಾರತ್ ಮತ್ುಿ ಇಟಲ್ಲ ಸಹ ಸಭೆಯ ನಂತ್ರ ಜವಳಿ ಸಹಕ್ಾರದ ಉದೆದೋಶದ ಹೋಳಿಕಗ ಸಹಿ ಹಾಕ್ತದವು. 



 

6. ಆದಷ್ುಟ ಬೆೋಗ ಭಾರತ್ಕಾ ಅಧಿಕೃತ್ ಭೆೋಟಿ ನಿೋಡುವಂತೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರಯವರು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಡ್ಾರಘಿ ಅವರಿಗ ಆಹಾಿನ 

ನಿೋಡಿದರು. 

 

ರ ೋಮ್ 

ಅಕ ಟೋಬರ್ 29, 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. 

 


