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ଜ-ି20 ଶଖିର ସମି୍ମଳନୀ ଏବଂ ସଓିପି-26 ର ବଶି୍ୱ ନନତୃବର୍ଗଙ୍କ ଶଖିର ସମି୍ମଳନୀ ପାଇ ଁପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 
ଇଟାଲୀ ଏବଂ ବ୍ରନିଟନ ର୍ସ୍ତ 

ଅନ୍ଟାବର 24, 2021 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନନରନ୍ଦ୍ର ନମାଦୀ ଯଥାକ୍ରନମ 16 ତମ ଜ-ି20 ଶଖିର ସମି୍ମଳନୀ ଏବଂ ସଓିପି-26 ର ବଶି୍ୱ ନନତୃବର୍ଗଙ୍କ ଶଖିର ସମି୍ମଳନୀନର 
ନଯାର୍ନଦବା ପାଇଁ 29 ଅନ୍ଟାବର 2021 ରୁ 2 ନନେମବର 2021 ପଯଗୟନ୍ତ ଇଟାଲୀର ନରାମ ଏବଂ ବ୍ରନିଟନର ର୍ଲାସନର୍ା ର୍ସ୍ତ ୍ରନିବ। 

2. ଇଟାଲୀର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟବର ଶ୍ରୀ ମାରଓି ଡ୍ରାଘଙି୍କ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରନମ 30-31 ଅନ୍ଟାବର 2021 ନରାମନର ନେବା୍ୁ ଥିବା 16 ତମ 
ଜ-ି20 ଶଖିର ସମି୍ମଳନୀନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରେଣ ୍ରନିବ। ଏେ ିଶଖିର ସମି୍ମଳନୀନର ଜ-ି20 ସଦସୟ ରାଷ୍ଟ୍ର, ୟୁନରାପୀୟ ସଂଘ ତଥା 
ଅନୟ ଆମନ୍ତ୍ରତି ନଦଶ ଏବଂ ଆନ୍ତଜଗାତି୍  ସଂର୍ଠନର ମୁଖୟମାନନ ମଧ୍ୟ ନଯାର୍ନଦନବ। 

3. ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନମାଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏୋ ନେଉଛ ିଅଷ୍ଟମ ଜ-ି20 ସମି୍ମଳନୀ ନଯଉଁଥିନର ନସ ନଯାର୍ନଦନବ। ଆନ୍ତଜଗାତି୍  ଅଥଗନନୈତି୍  

ସେନଯାର୍ ପାଇଁ ଜ-ି20 ଏ୍ ପ୍ରମଖୁ ବଶି୍ୱସ୍ତରୀୟ ମଞ୍ଚ ୋବନର ଉୋ ନୋଇଛ।ି ୋରତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 2023 ନର ଜ-ି20 ଶଖିର 
ସମି୍ମଳନୀ ଆନୟାଜନ ୍ରବିାର ୍ାଯଗୟକ୍ରମ ରେଛି।ି ଇଟାଲୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାନର ନେବା୍ୁ ଥିବା ଏେ ିସମି୍ମଳନୀ ‘ନଲା୍, ପଥୃିବୀ, ସମୃଦ୍ଧ’ି 
ବଷିୟବସୁ୍ତ୍ୁ ନ୍ନ୍ଦ୍ର ୍ର ି(i) ମୋମାରୀରୁ ପନୁରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ବଶି୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରଚିାଳନାର ଦୃଢୀ୍ରଣ, (ii) ଅଥଗନନୈତି୍  ପନୁରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ 
ସ୍ଥ୍ିରତା, (iii) ଜଳବାୟୁ ପରବିର୍ତ୍ଗନ ଏବଂ ଶକି୍ତ ପରବିର୍ତ୍ଗନ ଏବଂ (iv) ନରିନ୍ତର ବି୍ ାଶ ଏବଂ ଖାଦୟ ସରୁକ୍ଷା ନକ୍ଷତ୍ର ଉପନର ଧ୍ୟାନ ନ୍ନ୍ଦ୍ରତି 

୍ରବି। 

4. ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇଟାଲୀର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟବର ଶ୍ରୀ ମାରଓି ଡ୍ରାଘଙି୍କ ସନମତ ଅନନ୍ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷ୍ ନବୈଠ୍ ମଧ୍ୟ ୍ରନିବ। 

5. ଏୋ ପନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରନିଟନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟବର ଶ୍ରୀ ନବାରସି୍ ଜନସନଙ୍କ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରନମ ମଳିତି ଜାତସିଂଘର ଜଳବାୟୁ 
ପରବିର୍ତ୍ଗନ ସମି୍ମଳନୀ (ୟୁଏନଏଫସସିସି)ି ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଟମିାନଙ୍କର 26 ତମ ସନମ୍ମଳନ (ସଓିପି-26) ର ବଶି୍ୱ ନନତୃବର୍ଗଙ୍କ ଶଖିର 

ସମି୍ମଳନୀନର ନଯାର୍ନଦବା ପାଇଁ ର୍ଲାସନର୍ା ଯାତ୍ରା ୍ରନିବ। ଇଟାଲୀ ସେ ସେୋର୍ୀତା ୍ରୁଥିବା ବ୍ରନିଟନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାନର ସଓିପି-26 31 

ଅନ୍ଟାବର 2021 ରୁ 12 ନନେମବର 2021 ପଯଗୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନେଉଛ।ି ବଶି୍ୱ ନନତୃବର୍ଗଙ୍କ ଶଖିର ସମି୍ମଳନୀ (ଡବଲଏୁଲଏସ) ଶୀଷଗ୍ 

ସଓିପି-26 ର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ନସର୍ନମଣ୍ଟ 1-2 ନନେମବର 2021 ନର ଅନୁଷ୍ଠିତ ନେବ। ଏେ ିସମି୍ମଳନୀନର 120 ରୁ ଅଧି୍ 
ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖୟ/ସର୍ାରଙ୍କ ମୁଖୟ ନଯାର୍ନଦନବ। ସଓିପି-26 2020 ନର ଅନୁଷ୍ଠିତ ନେବାର ଥିଲା, ୍ନୁି୍ତ ନ୍ାେିଡ-19 ମୋମାରୀ୍ୁ ଦୃଷି୍ଟନର 
ରଖି 2021 ୍ୁ ଘଞୁ୍ଚାଇ ଦଆିଯାଇଥିଲା। 

 



6. ଜଳବାୟୁ ପରବିର୍ତ୍ଗନର ମୁ୍ ାବଲିା ୍ରବିା ପାଇଁ ୟୁଏନଏଫସସିସି ିବଶି୍ୱର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଦୂରଦୃଷି୍ଟ୍ୁ ସନ୍ନେିତି ୍ରଛି।ି ଏେ ିସମି୍ମଳନୀନର 
ପାଟମିାନଙ୍କର ପଯଗୟାୟକ୍ରନମ ସନମ୍ମଳନ ବଶି୍ୱସ୍ତରୀୟ ଜଳବାୟୁ ସମି୍ମଳନୀ ୋବନର ଉୋ ନୋଇଛ,ି ଯାୋ ସମୀକ୍ଷା ୍ରବିା ଏବଂ ଆର୍୍ୁ 

ରାସ୍ତା ପ୍ରସୁ୍ତତ ୍ରବିା ପାଇଁ ସନୁଯାର୍ ପ୍ରଦାନ ୍ରଥିାଏ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏୋ ପୂବଗରୁ 2015 ନର ପୟାରସିନର ସଓିପି-21 ନର 

ନଯାର୍ନଦଇଥିନଲ, ନଯନତନବନଳ ପୟାରସି ଚୁକି୍ତନାମା ଚୂଡାନ୍ତ ନୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଯାୋର ୍ାଯଗୟ୍ାରତିା ଚଳତି ବଷଗ ଆରମ୍ଭ ନେବ। ସଓିପି-
26 ନର ପାଟରି୍ୁଡି୍  ପୟାରସି ଚୁକି୍ତନାମା ୍ାଯଗୟ୍ାରତିା ନନିଦଗଶାବଳୀ ଚୂଡାନ୍ତ ୍ରବିା; ଜଳବାୟୁ ଅଥଗ୍ୁ ର୍ତଶିୀଳ ୍ରବିା; ଜଳବାୟୁ 
ପରବିର୍ତ୍ଗନ ସେ ଖାପ ଖାଇବା୍ୁ ଦୃଢୀେୂତ ୍ରବିା; ପ୍ରଯୁକି୍ତବଦିୟା ବି୍ ାଶ ଏବଂ ସ୍ଥ୍ାନାନ୍ତର୍ୁ ମଜବୁତ ୍ରବିା; ଏବଂ ବଶି୍ୱର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି୍ ୁ 

ସୀମିତ ୍ରବିାର ପୟାରସି ଚୁକି୍ତନାମା ଲକ୍ଷୟ ୋସଲ ୍ରବିା ପାଇଁ ୍ାଯଗୟ ୍ରନିବ। 

7. ସଓିପି-26 ଅବସରନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରନିଟନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟବର ଶ୍ରୀ ନବାରସି୍ ଜନସନଙ୍କ ସନମତ ଅନନ୍ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷ୍ ନବୈଠ୍ 
୍ରନିବ। 

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ 

ଅନ୍ଟାବର 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. 


