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જી-20 શિખર મંત્રણા અને વર્લ્ડ લી્ર્ડ ર્શમટ ર્ીઓપી-26 માટે 
વ્ાપ્રધાનની ઇટાલી અને યકુે મલુાકાત 

ઓક્ટોબર 24, 2021 

 

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી 29 ઓક્ટોબર 2021થી 2 નવેમ્બર 2021 દરશમયાન અનુક્રમ ેરોમ, ઇટાલી અને 
ગ્લાર્ગો, યુનાઇટે્ કકગ્મની 16મી જી-20 ર્શમટ અને ર્ીઓપી-26ની શવશ્વ નેતાઓની ર્શમટમા ંભાગ લેવા માટે 
પ્રવાર્ કરિ.ે 
 

2. ઈટાલીના વ્ાપ્રધાન મારરયો ડ્રેગીના આમંત્રણ પર વ્ાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી 30-31 ઓક્ટોબર 2021 
દરશમયાન રોમમાં 16મી જી-20 ર્શમટમા ંભાગ લેિે. આ ર્શમટમા ંજી-20ના ર્ભ્ય દેિો, યુરોશપયન યુશનયન અને 
અન્દ્ય આમંશત્રત દેિો અને આતંરરાષ્ટ્રીય ર્ંસ્થાઓના રાજ્ય/ર્રકારના વ્ાઓ પણ હાજરી આપિે. 
 

3. આ 8મી જી-20 ર્શમટ હિે જેમા ંવ્ાપ્રધાન ભાગ લેિે. G-20 આંતરરાષ્ટ્રીય આર્થથક ર્હયોગ માટે અગ્રણી 
વૈશશ્વક મચં તરીકે ઉભરી આવયંુ છે. ભારત 2023મા ંપ્રથમ વખત જી-20 ર્શમટનું આયોજન કરિે. ઇટાશલયન 
અધ્યક્ષતા હેઠળ આગામી શિખર મંત્રણા “લોકો, શવશ્વ, ર્મૃશધધ”ની શથમ પર આધારરત છે. તેમા ં(i) મહામારીમાંથી 
રરકવરી અને વૈશશ્વક આરોગ્ય વયવસ્થાને મજબૂત બનાવવા, (ii) આર્થથક રરકવરી અને લવશચકતા, (iii) ક્લાઈમેટ ચેન્દ્જ 
અને એનર્જી ટ્રાશન્દ્િિ, અને (iv) ટકાઉ શવકાર્ અને ફૂ્ શર્ક્યોરરટી પર ભાર મકુવામાં આવિે. 
 

4. વ્ાપ્રધાન કેટલીક શધવપક્ષીય બેઠકો પણ કરિે જેમાં ઇટાલીના વ્ાપ્રધાન મારરયે ડ્રાગી ર્ાથેની મુલાકાત ર્ામેલ 
છે. 
 

5. ત્યારબાદ વ્ાપ્રધાન યુકેના વ્ાપ્રધાન બોરીર્ જોહ્નન્દ્ર્નના આમંત્રણ પર યુનાઈટે્ નિેન્દ્ર્ ફ્રેમવકડ કન્દ્વેન્દ્િન ઓન 
ક્લાઈમેટ ચેન્દ્જ (યુએનએફર્ીર્ીર્ી)ની 26મી કોન્દ્ફરન્દ્ર્ ઑફ પાટીિ (ર્ીઓપી-26)ની વર્લ્ડ લી્ર ર્શમટમા ંહાજરી 
આપવા ગ્લાર્ગો જિ.ે ર્ીઓપી-26 નું આયોજન 31 ઓક્ટોબર 2021થી 12 નવેમ્બર 2021 દરશમયાન યુકેની 
પ્રેશર્્ેન્દ્ર્ી હેઠળ ઇટાલી ર્ાથે ભાગીદારીમાં કરવામાં આવી રહ્ું છે. ર્ીઓપી-26નું હાઈ લેવલ ર્ેગમેન્દ્ટ, જેને વર્લ્ડ 
લી્ર્ડ ર્શમટ (્બર્લયુએલએર્) તરીકે ઓળખવામાં આવે છે તે 1-2 નવેમ્બર 2021 દરશમયાન યોજાિે. આ 
ર્શમટમા ં120થી વધુ દેિો/ર્રકારોના વ્ાઓ હાજરી આપિ.ે ર્ીઓપી-26 અર્લમાં 2020મા ંયોજાવાની હતી, 



પરંત ુકોશવ્-19 રોગચાળાના કારણે તેન ે2021 ર્ુધી મલુતવી રાખવામાં આવયંુ હતું.  

 

6. યુએનએફર્ીર્ીર્ી આબોહવા પરરવતડન ર્ામ ેલ્વા માટે વૈશશ્વક ઇચ્છા અને શવિનને આકાર આપ ેછે. આ 
ર્ંમેલનમાં પક્ષકારોની પરરષદ વૈશશ્વક આબોહવા ર્શમટ તરીકે ઉભરી આવી છે, જે પરરશસ્થશત જાણવાની અન ે
આગળનો માગડ નક્કી કરવાની તક પૂરી પા્ે છે. વ્ાપ્રધાને છેર્લલે 2015મા ંપેરરર્માં ર્ીઓપી-21મા ંહાજરી આપી 
હતી જ્યારે પેરરર્ કરાર પણૂડ થયો હતો અને જેનો અમલ આ વષડથી િરૂ થાય છે. ર્ીઓપી-26 ખાતે તમામ પક્ષો 
પેરરર્ કરાર અમલીકરણ ગાઇ્લાઇન્દ્ર્ને પ્રાપ્ત કરવા, ક્લાઈમેન્દ્ટ ફાઈનાન્દ્ર્ એકઠુ ંકરવા, આબોહવા અનુકુલન, 
ટેક્નોલોજી ્ેવલપમેન્દ્ટ અને ટ્રાન્દ્ર્ફર માટેના પગલાંન ેમજબતુ બનાવવા, અને વૈશશ્વક તાપમાનમાં થતા વધારાને 
મયાડરદત રાખવાના પેરરર્ એગ્રીમેન્દ્ટના લક્ષ્ય ર્ુધી પહોંચવા માટે કામ કરવામાં આવિે. 
 

7. વ્ાપ્રધાન ર્ીઓપી-26ની ર્ાથે ર્ાથે ઘણી શધવપક્ષીય બઠેકો કરિે જેમા ંયુકેના વ્ા પ્રધાન શ્રી બોરીર્ જોહ્નન્દ્ર્ન 
ર્ાથેની મુલાકાત પણ ર્ામેલ હિે. 

નવી રદર્લહી 
ઓક્ટોબર 24, 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. 


