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1. రోమ లో జరిగిన జీ20 సదససు సందర్భంగా 2021 అక్టో బర్ 29న ఇటలీ ప్రధాన మంత్రర గౌర్వనీయ శ్రీ 
మారియో డ్రా గీతో ప్రధాని శ్రీ నర ందర మోదీ భేటీ అయాార్ు. ఇది వారి మధ్ా జరిగిన మొటోమొదటి వాక్తిగత 
సమావేశం. ప్రప్ంచవాాపి్ంగా మహమాారి వాాప్తి  నేప్థ్ాంలో జీ20 సదససునస విజయవంతంగా 
నిర్వహ ంచినందసకు ప్రధాన మంత్రర డ్రా గీని ప్రధాని మోదీ అభినందించార్ు. గాా స్గో లో క్ాప్-26 సదససు 
నిర్వహణలో కూడ్ా యున ైటెడ్ క్తంగ డమ  (యూక్ )తో ఇటలీ భాగస్ావమాం వహ స్గి ంది. 
 
2. వాతావార్ణ మార్ుుల వలా ఎదసర్వుతునన సవాళా్ప్ ై, అలాగ  ఈ విషయంలో అంతరాా తీయ సమాజం 
కలిసతకటటో గా ప్ని చేయాలిున అవసర్ం గురించి ఇర్ువుర్ు నేతలు చరిచంచార్ు. భార్త్ చేప్టిోన 
ప్రివరి్నదాయక వాతావర్ణ చర్ాలనస, అలాగ  అభివృదిి  చ ందిన దేశాల యొకక క్్లామేట్ ఫ ైనానిుంగ నిబదితల 
గురించి అభివృదిి చ ందసతునన దేశాలోా  న లక్ొనన ఆందోళ్నలనస ప్రధాన మంత్రర మోదీ నొక్తక చ ప్ాుర్ు. 
 
3. ఆప్ఘనిస్ాా న్ అలాగ  ఇండ్ో-ప్సతఫతక తో సహా ఇటీవలి ప్రప్ంచ మరియు ప్రా ంతీయ ప్రిణామాలప్ ై ఇర్ువుర్ు 
నేతలు తమ అభిప్రా యాలనస ప్ంచసకునానర్ు. భార్త్-యూరోప్తయన్ యూనియన్ (ఈయూ) మధ్ా 
న లక్ొనన బహుముఖ సహక్ారానిన మరింత ప్ ంప్ ందించసక్టవడం క్టసం సనినహ తంగా కలిసత 
ప్నిచేయాలనన ఆక్ాంక్షనస వార్ు ప్ునర్ుదాఘ టించార్ు. 
 
4. ద ైవప్ాక్షిక విషయాలక్ొసతి , 2020 నవంబర్ లో జరిగిన భార్త్-ఇటలీ వర్ుచవల్ సదససు నాటి నసంచి చోటట 
చేససకునన ప్రిణామాలనస ఇర్ువుర్ు నేతలు సమీక్షించార్ు. రాబో యే ఐదేళా్లో రాజక్ీయ, ఆరిాక, స ైన్ు 
మరియు టెక్ానలజీ(ఎస్ &టీ) అలాగ  స్ాంసకృత్రక ర్ంగాలోా  వయాహాతాక లక్షయాలనస నిర ేశిసతి  వర్ుచవల్ 
సదససులో ఆమోదించిన 2020-2025 క్ారాాచర్ణ ప్రణాళిక (యాక్షన్ ప్ాా న్) అమలులో ప్ురోగత్ర ప్టా వార్ు 
సంతృప్తిని వాకిం చేశార్ు. 
 



5. ఇర్ు దేశాల మధ్ా, ప్రధానంగా టెకు టెైల్ు, ఫుడ్ ప్రా స సతంగ, ఆటోమోటివ్ ఇంక్ా ప్ునర్ుతాుదక ఇంధ్న 
ర్ంగాలోా  వాణిజా మరియు ప్ టటో బడ్ి సంబంధాలనస మరింత విసిరించే విషయంలో తమ నిబదితనస 
ఇర్ువుర్ు నేతలు ప్ునర్ుదాఘ టించార్ు. ప్ునర్ుతాుదక ఇంక్ా ప్రాావర్ణహ త ఇంధ్నాల విషయంలో 
ద ైవప్ాక్షిక సహక్ారానిక్త తాజా ప్గ ర తాుహానిన అందించడ్ానిక్త, భార్త్ మరియు ఇటలీ ఇంధ్న ప్రివరి్నప్ ై 
వయాహాతాక భాగస్ావమానిన ప్రకటిసతి  సంయుకి ప్రకటననస విడుదల చేశాయ అలాగ  భారీ స్ాా య గీనీ్ 
క్ారిడ్ార్ ప్రా జ్కుో లు, స్ాారో్ గిీడ్ు, ఇంధ్న నిలవ సదసప్ాయాలు, గాాస్ ర్వాణా, సమీకృత వరాి ల నిర్వహణ 
(వేసో్-టట-వ లి్), గీనీ్ హ ైడ్ోరజన్ ఉతుతి్ర మరియు విసిర్ణ ఇంక్ా జీవ ఇంధ్నాలకు ప్గ ర తాుహం వంటి ర్ంగాలోా  
భాగస్ావమాానిన అనేవషతంచేందసకు ఇర్ు దేశాలు అంగీకరించాయ. ఈ సమావేశం సందర్భంగా టెకు టెైల్ు 
ర్ంగంలో సహక్ారానిక్త సంబంధించి ఒక ప్రకటనప్ ై భార్త్ మరియు ఇటలీ సంతక్ాలు చేశాయ. 
 
6. స్ాధ్ామ ైనంత తవర్గా భార్త్ లో అధిక్ారిక ప్ర్ాటన జర్ప్ాలిుందిగా ప్రధాని డ్రా గీని ప్రధాన మంత్రర మోదీ 
ఆహావనించార్ు. 
 
రోమ 
అక్టో బర్్29,్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. 
 


