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ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਰਮੋ ਵ ਿੱਚ G -20 ਵਿਖਰ ਿਮੰਲੇਨ ਦਰੌਾਨ ਇਟਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ 
ਮਤੰਰੀ ਮਾਰੀਓ ਦਰਾਘੀ ਨਾਲ ਮਲੁਾਕਾਤ  

29 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 

 

1. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਵਰਦੰਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਵਹਮ ਮਾਰੀਓ ਦਰਾਘੀ ਨਾਲ 29 
ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂ ੰਇਟਲੀ ਵ ਿੱਚ ਰੋਮ ਵ ਖ ੇਹੋਏ G -20 ਵਿਖ਼ਰ ਿੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। 
ਇਹ ਉਨ੍ਾਾਂ  ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਵਹਲੀ ਵ ਅਕਤੀਗਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਿੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਲਮੀ 
ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦ ੇG -20 ਦੀ ਿਫਲ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਰ ਾਘੀ ਨੂ ੰ ਧਾਈ ਵਦਿੱਤੀ। 
ਗਲਾਿਗ ੋਵ ਖ ੇCOP-26 ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਟਲੀ  ੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਭਾਈ ਾਲੀ ਕਰ ਵਰਹਾ 
ਹੈ। 
 

2. ਦੋ ਾਾਂ ਆਗੂਆਾਂ ਨੇ ਜਲ ਾਯ ੂਪ੍ਵਰ ਰਤਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਦੈਾ ਹਈੋਆਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਾਂ ਅਤ ੇਅੰਤਰਰਾਸ਼੍ਟਰੀ ਿਮੁਦਾਏ 
ਦੁਆਰਾ ਵਮਲ ਕੇ ਕਮੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰ ੇਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਜਲ ਾਯ ੂ
ਿਬੰਧੀ ਕੀਤ ੇਗਏ ਪ੍ਵਰ ਰਤਨਸ਼੍ੀਲ ਕੰਮਾਾਂ ਅਤੇ ਵ ਕਿਤ ਦੇਸ਼੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਜਲ ਾਯ ੂਵ ਿੱਤਪ੍ਸੋ਼੍ਣ ਿਬੰਧੀ 
 ਚਨਬਿੱਧਤਾ ਾਾਂ ਬਾਰ ੇਵ ਕਾਿਸ਼੍ੀਲ ਦਸੇ਼੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਵਚਤੰਾ ਾਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। 
 

3. ਦੋ ਾਾਂ ਨੇਤਾ ਾਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਵਨਿਤਾਨ ਅਤ ੇਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਸ਼੍ਾਾਂਤ ਿਮੇਤ ਹਾਲੀਆ ਆਲਮੀ ਅਤ ੇਖਤੇਰੀ ਘਟਨਾ ਾਾਂ 
'ਤੇ  ੀ ਵ ਚਾਰ-  ਟਾਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ । ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪ੍ੀ ਿੰਘ ਦੇ ਬਹ-ੁਪ੍ਿੱਖੀ ਿਵਹਯੋਗ ਨੂੰ ਅਿੱਗੇ 
 ਧਾਉਣ ਲਈ ਵਮਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪ੍ਣੀ ਇਿੱਛਾ ਦੁਹਰਾਈ। 
 

4. ਦੁ ਿੱਲੇ ਿਬੰਧਾਾਂ ਬਾਰ ੇਦੋ ਾਾਂ ਨੇਤਾ ਾਾਂ ਨੇ ਨ ੰਬਰ, 2020 ਵ ਿੱਚ ਹੋਏ ਭਾਰਤ-ਇਟਲੀ  ਰਚੁਅਲ ਵਿਖਰ 
ਿੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਏੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਿਮੀਵਖਆ ਕੀਤੀ ਅਤ ੇ ਰਚੁਅਲ ਿੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਅਪ੍ਣਾਈ 
ਗਈ 2020-2025 ਕਾਰਜ ਯਜੋਨਾ ਨੂ ੰਲਾਗ ੂਕਰਨ ਵ ਿੱਚ ਹੋਈ ਤਰਿੱਕੀ 'ਤੇ ਿੰਤੁਸ਼੍ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਵਜਿ 
ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪ੍ੰਜ ਿਾਲਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਰਾਜਨੀਵਤਕ, ਆਰਵਿਕ, ਵ ਵਗਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤ ੇਿਿੱਵਭਆਚਾਰਕ 
ਖੇਤਰਾਾਂ ਬਾਰੇ ਰਣਨੀਤਕ ਟੀਚੇ ਵਨਰਧਾਰਤ ਹੋਏ ਿੀ।  

  

5. ਦੋ ਾਾਂ ਨੇਤਾ ਾਾਂ ਨੇ ਖਾਿ ਤੌਰ 'ਤ ੇਕਪ੍ੜਾ,  ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਿੈਵਿੰਗ, ਆਟੋਮੋਵਟ  ਅਤੇ ਨਵ ਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ 
ਖੇਤਰਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਦੋ ਾਾਂ ਦੇਸ਼੍ਾਾਂ ਦਰਵਮਆਨ  ਪ੍ਾਰ ਅਤ ੇਵਨ ਸੇ਼੍ ਿਬਧੰਾਾਂ ਨੂ ੰਹਰੋ ਅਿੱਗੇ  ਧਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪ੍ਣੀ 



 ਚਨਬਿੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਨਵ ਆਉਣਯੋਗ ਅਤ ੇਿ ਿੱਛ ਊਰਜਾ ਵ ਿੱਚ ਦੁ ਿੱਲੇ ਿਵਹਯਗੋ ਨੂ ੰਨ ਾਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ 
ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤ ੇਇਟਲੀ ਨੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਵਰ ਰਤਨ ਬਾਰੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈ ਾਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਏੋ 
ਿਾਾਂਝਾ ਵਬਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤ ੇ ਿੱਡ ੇਗਰੀਨ ਕੋਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਾਂ, ਿਮਾਰਟ ਗਵਰਿੱਡਾਾਂ, ਊਰਜਾ ਿਟੋਰੇਜ ਹਿੱਲ, ਗੈਿ 
ਟਰਾਾਂਿਪ੍ੋਰਟੇਸ਼੍ਨ, ਏਕੀਵਕ੍ਰਤ ਰਵਹੰਦ-ਖੰੂਹਦ ਪ੍ਰਬਧੰਨ ( ੇਿਟ-ਟੂ- ੈਲਿ), ਹਰੀ ਹਾਈਡਰ ੋਜਨ ਦਾ ਵ ਕਾਿ ਅਤ ੇ
ਇਿਤਮੇਾਲ ਅਤ ੇਜੈ -ਇੰਧਨ ਨੂ ੰਉਤਸ਼੍ਾਵਹਤ ਕਰਨਾ  ਰਗੇ ਖਤੇਰਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਿਾਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਿੱਭਣ 'ਤੇ 
ਿਵਹਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਿ ਤੋਂ ਛੁਿੱਟ ਬਠੈਕ ਦੇ ਹਾਸ਼੍ੀਏ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤ ੇਇਟਲੀ ਨੇ ਕਪ੍ੜਾ ਖਤੇਰ ਵ ਿੱਚ 
ਬਾਰ ੇਇਕ ਇਰਾਦਾ ਪ੍ਿੱਤਰ 'ਤੇ  ੀ ਦਿਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। 
 

6. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਰਾਘੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛਤੇੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਿਰਕਾਰੀ ਦਰੌਾ ਕਰਨ ਦਾ 
ਿਿੱਦਾ ਵਦਿੱਤਾ। 
 

ਰੋਮ 

29 ਅਕਤੂਬਰ, 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. 

 


