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ରେୋମରେ ଜ2ି0 ଶଖିେ ସମି୍ମଳନୀ ଅବସେରେ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ଇଟୋଲୀେ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋେଓି ଡ୍ରୋଘଙୁି୍କ 
ରେଟଛିନ୍ତ ି

ଅର୍ଟୋବେ 29, 2021 

ରେୋମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜ2ି0 ଶଖିେ ସମି୍ମଳନୀ ଅବସେରେ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମୋଦୀ 29 ଅର୍ଟୋବେ 2021 ରେ ଇଟୋଲୀେ 

ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋନୟବେ ଶ୍ରୀ ମୋେଓି ଡ୍ରୋଘଙୁି୍କ ରେଟଥିିରଲ। ଏହୋ ରସମୋନଙ୍କେ ପ୍ରଥମ ବୟକି୍ତଗତ ରବୈଠ୍ ଥିଲୋ। ବଶି୍ୱ ମହୋମୋେୀ ସରେ ଜ2ି0 
୍ୁ ସଫଳତୋେ ସହ ଆର ୋଜନ ୍େଥିିବୋେୁ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ରମୋଦ ିପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ଡ୍ରୋଘଙୁି୍କ ଅେିନନ୍ଦନ ଜଣୋଇଥିରଲ। ଗଲୋସରଗୋଠୋରେ ସଓିପି-

26 ଆର ୋଜନ ୍େବିୋରେ ଇଟୋଲୀ ମଧ୍ୟ ବ୍ରରିଟନ୍ୁ ସହର ୋଗ ୍େୁଛ।ି 

2. ଦୁଇ ରନତୋ ଜଳବୋ ୁ ପେବିର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱୋେୋ ସୃଷ୍ଟି ରହୋଇଥିବୋ ସମସୟୋ ଏବଂ ବଶି୍ୱ ସମଦୁୋ େ ମିଳତି େୋବରେ ୍ୋ ତୟ ୍େବିୋେ ଆବଶୟ୍ତୋ 
ଉପରେ ଆରଲୋଚନୋ ୍େଥିିରଲ। ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ େୋେତ ଦ୍ୱୋେୋ ୍େୋ ୋଇଥିବୋ ଜଳବୋ ୁ ପେବିର୍ତ୍ତନ ଦଗିରେ ୍ୋ ତୟ ଏବଂ ବି୍ ଶତି 
ରଦଶମୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋେୋ ଜଳବୋ ୁ ପେବିର୍ତ୍ତନ ଦଗିରେ ଆଥି୍  ପ୍ରତଶୁିତ ିବଷି ରେ ବି୍ ୋଶଶୀଳ ରଦଶମୋନଙ୍କ ଚନି୍ତୋ ବଷି ରେ ଉରେଖ 

୍େଥିିରଲ। 

3. ଆଫଗୋନସି୍ତୋନ ଓ େୋେତ-ପ୍ରଶୋନ୍ତ ମହୋସୋଗେ ରେତ୍ର ସରମତ ବଶି୍ୱ ତଥୋ ଆଞ୍ଚଳି୍  ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦୁଇ ରନତୋ ମତ ବନିମି  ୍େଥିିରଲ। 
େୋେତ- ୁରେୋପୀ  ସଂଘ ବହୁମୁଖୀ ସହର ୋଗ୍ୁ ଆଗ୍ୁ ବଢୋଇବୋ ପୋଇଁ ରସମୋରନ ଏ୍ତ୍ର ୍ୋ ତୟ ୍େବିୋ୍ୁ ରସମୋନଙ୍କେ ଇଚ୍ଛୋ୍ୁ 

ରଦୋହେୋଇଥିରଲ। 

4. ଦ୍ୱପିୋେି୍ ରେତ୍ରରେ ନରେମବେ 2020 ରେ େୋେତ-ଇଟୋଲୀ େଚତୁ ଆଲ୍ ଶଖିେ ସମି୍ମଳନୀ ପରେ ରହୋଇଥିବୋ ବି୍ ୋଶେ ଦୁଇ ରନତୋ 
ସମୀେୋ ୍େଥିିରଲ ଏବଂ େଚତୁ ଆଲ୍ ଶଖିେ ସମି୍ମଳନୀରେ ଗ୍ରହଣ ୍େୋ ୋଇଥିବୋ 2020-2025 ୍ୋ ତୟ ର ୋଜନୋ ୍ୋ ତୟ୍ୋେୀ ୍େବିୋରେ 

ଅଗ୍ରଗତ ିଉପରେ ସନୁ୍ତଷ୍ଟି ବୟକ୍ତ ୍େଥିିରଲ। ଏହ ିସମି୍ମଳନୀରେ ଆଗୋମୀ ପୋଞ୍ଚ ବଷତରେ େୋଜରନୈତି୍ , ଅଥତରନୈତି୍ , ବଜି୍ଞୋନ ଓ ପ୍ର ୁକି୍ତବଦିୟୋ 

ଏବଂ ସୋଂସ୍କତୃି୍  ରେତ୍ରରେ େଣନୀତି୍  ଲେୟ ହୋସଲ ୍େୋ ିବୋ ସ୍ଥେି ରହୋଇଛ।ି 

5. ବରିଶଷ ୍େ ିବସ୍ତ୍ର, ଖୋଦୟ ପ୍ରକ୍ରି ୋ୍େଣ, ଅରଟୋରମୋବୋଇଲ ଏବଂ ଅେ  ଶକି୍ତ ରେତ୍ରରେ ଦୁଇ ରଦଶ ମଧ୍ୟରେ ବୋଣିଜୟ ଓ ପୁଞି୍ଜ 

ବନିରି ୋଗ ସଂର ୋଗ୍ୁ ଆହୁେ ିବସି୍ତୋେ ୍େବିୋ୍ୁ ଦୁଇ ରନତୋ ରସମୋନଙ୍କେ ପ୍ରତବିଦ୍ଧତୋ୍ୁ ରଦୋହେୋଇଥିରଲ। ନବୀ୍େଣ ର ୋଗୟ ତଥୋ ସ୍ୱଚ୍ଛ 
ଶକି୍ତ ରେତ୍ରରେ ଦ୍ୱପିୋେି୍ ସହର ୋଗ୍ୁ ନୂତନ ରପ୍ରେଣୋ ର ୋଗୋଇବୋ ପୋଇଁ େୋେତ ଓ ଇଟୋଲୀ ଏ୍ ମିଳତି ବବୃିର୍ତ୍ ିଜୋେ ି୍େ ିଶକି୍ତ ପେବିର୍ତ୍ତନ 
ଉପରେ େଣନୀତି୍  େୋଗିଦୋେୀ ରଘୋଷଣୋ ୍େିଥିରଲ ଏବଂ ବୃହତ ଆ୍ୋେେ ସବୁଜ ୍େଡିେ ପ୍ର୍ଳ୍ପ, ସ୍ମୋଟତ ଗ୍ରୀଡ୍, ଶକି୍ତ ସଂେେଣ ସମୋଧୋନ, 
ଗୟୋସ ପେବିହନ, ଏ୍ୀ୍ୃତ ବଜତୟବସୁ୍ତ ପେଚିୋଳନୋ (ବଜତୟବସୁ୍ତେୁ ସମ୍ପଦ), ସବୁଜ ହୋଇରଡ୍ରୋରଜନେ ବି୍ ୋଶ ଓ ନରି ୋଜନ ଏବଂ ରଜୈବି୍  



ଇନ୍ଧନ୍ୁ ରପ୍ରୋତ୍ସୋହନ ରଦବୋ ଆଦ ିରେତ୍ରରେ େୋଗିଦୋେୀ ପୋଇଁ ସୁର ୋଗ ଅନୁସନ୍ଧୋନ ୍େବିୋ୍ୁ େୋଜ ିରହୋଇଥିରଲ। ଏହ ିରବୈଠ୍ରେ େୋେତ ଓ 
ଇଟୋଲୀ ମଧ୍ୟରେ ୍ପଡୋ ରେତ୍ରରେ ସହର ୋଗ ଉପରେ ଏ୍ ରଷ୍ଟଟରମଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇରଣ୍ଟଣ୍ଟ ସ୍ୱୋେେିତ ରହୋଇଥିଲୋ। 

6. ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ  ଥୋଶୀଘ୍ର େୋେତ ଗସ୍ତ ୍େବିୋ୍ୁ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ଡ୍ରୋଘଙୁି୍କ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ୍େଥିିରଲ। 

ରେୋମ 

ଅର୍ଟୋବେ 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. 

 

 


