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റ ോമിൽ നടക്കുന്ന ജി20 ഉച്ചറ ോടിക്കിടട പ്രധോനമപ്രി ഇറ്റോലിയൻ 
പ്രധോനമപ്രി മരിറയോ പ്രോഗിയുമോയി  ൂടിക്കോഴ്ച നടത്തി 

ഒകറടോബർ 29, 2021 

 

1. റ ോമിൽ  നടക്കുന്ന ജി-20 ഉച്ചറ ോടിയുടട രശ്ചോത്തലത്തിൽ , 2021 ഒകറടോബർ  
29 ന്   പ്രധോനമപ്രി പ്രീ നറരപ്രറമോദി ഇറ്റലി പ്രധോനമപ്രി മരിറയോ 
പ്രോഗിടയ സരർരിച്ചു    ഇുരുടട ്ദക  ൂടിക്കോഴ്ചയോയിരുന്നു ഇ.  
്റഗോള മഹോമോരിയ്ക്ക്കിടയിലുും ജി20  ്തിറേയതവും ുിജയ രമോയി 
നിർുഹിച്ചതിന് പ്രധോനമപ്രി പ്രോഗിടയ പ്രധോനമപ്രി റമോദി അഭിനരിച്ചു    
ഗ്ലോസ്റഗോയിൽ COP-26 സുംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഇറ്റലി യുട യുടട 
രങ്കോളിത്തത്തിൽ  പ്രുർത്തിക്കുന്നു.   

 

2.  ോലോുസ്ഥോ ുകതിയോനും ഉയർത്തുന്ന ടുലലു  ുിളി ടളക്കു ിച്ചു  ും 
അരോരോപ്ര സമൂഹും ഒരുമിച്ച  പ്രുർത്തിറക്ക.തിന്ട  
്ുരക തടയക്കു ിച്ചു  ും ഇരു റനതോക്കളു  ും ചർച്ച ടചയ്ക്തു  ഇരക 
സവീ രിച്ച രരിുർത്തനോത്മ   ോലോുസ്ഥോ നടരടി ളു  ും ുി സിത 
രോജകങ്ങളു  ടട  ോലോുസ്ഥോ ധനസഹോയ പ്രതിബദ്ധത ടളക്കു ിച്ചു  ള്ള 
ുി സവര രോജകങ്ങള്ക്ക്കുള്ള ്രങ്ക ളു  ും പ്രധോനമപ്രി ്ടുത്തുര .ു  

 

3. അഫ്ഗോനിസ്ഥോനിലുും ഇറരോ-രസഫിക്കിലുും ഉള്ക്ടപ്പടടയുള്ള പ്രറദരങ്ങളിൽ   
സമീര ോലത്തുള്ള  ്റഗോള, പ്രോറദരി  സുംഭുുി ോസങ്ങടളക്കു ിച്ച  ഇരു 
റനതോക്കളു  ും  ോഴ്ചപ്പോടു ള്ക് ക മോ ി  ഇരക-യൂറ ോരകൻ യൂണിയൻ 
ബഹുമുഖ സഹ രണും ുർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരുമിച്ച  പ്രുർത്തിക്കോനുള്ള 
തങ്ങളു  ടട ്പ്ഗഹും അുർ ്ുർത്തിച്ചു    

 

4. ഉഭയ ക്ഷി റമഖല ള്ക്  സുംബന്ധിച്ചു  , 2020 നുുംബ ിൽ നടന്ന ഇരക-ഇറ്റലി 
ടുർചവൽ ഉച്ചറ ോടിക്ക  റരഷമുള്ള സുംഭുുി ോസങ്ങള്ക് ഇരു റനതോക്കളു  ും 
അുറലോ നും ടചയ്യു   യുും  അടുത്ത 5 ുർഷങ്ങള്ക്ക്കുള്ളിൽ  
റനടിടയടുക്കുന്നതിനോയി നിജടപ്പടുത്തിയിട്ടു  ള്ള   രോപ്രീയ, സോമ്പത്തി , 

നയതപ്ര, രോസ്പ്ത സോറങ്കതി  , സോുംസ് ോരി  രുംഗങ്ങളിടല  ലക്ഷകങ്ങള്ക് 



സ്ഥോരിക്കുന്ന ടുർചവൽ ഉച്ചറ ോടിയിൽ സവീ രിച്ച 2020-2025 ്ക്ഷൻ പ്ലോൻ 
നടപ്പിലോക്കുന്നതിടല രുറരോഗതിയിൽ സുംതൃപ്തി റരഖടപ്പടുത്തു യുും 
ടചയ്ക്തു   

 

5.5. ഇരു രോജകങ്ങളു  ും തമ്മിലുള്ള ുകോരോര, നിറക്ഷര ബന്ധങ്ങള്ക്, പ്രറതക ിച്ച  
തുണിത്തരങ്ങള്ക്, ഭക്ഷക സുംസ് രണും, ഓറട്ടോറമോട്ടീവ്, രുനരുരറയോഗ ഊർജ 
റമഖല ളിൽ  ൂടുതൽ ുിരുലീ രിക്കുന്നതിനുള്ള തങ്ങളു  ടട പ്രതിബദ്ധത 
ഇരു റനതോക്കളു  ും ്ുർത്തിച്ചു       രുനരുൽപ്പോദിപ്പിക്കോുുന്നതുും 
രുദ്ധമോയ ഊർജും സുംബന്ധിച്ചു  ള്ള  ഉഭയ ക്ഷി സഹ രണത്തിന് രുത്തൻ 
ഉണർവ്  നൽ ുന്നതിനോയി,ഊർജ ക മോറ്റത്തിൽ   തപ്രരരമോയ 
രങ്കോളിത്തും പ്രഖകോരിച്ചു   ട ോ.   ഇരകയുും ഇറ്റലിയുും റചർന്ന  ഒരു 
സുംയുക്ത പ്രസ്തോുന രു ത്തി ക്കി   ൂടോടത  ുലിയ ുലിപ്പത്തിലുള്ള 
പ്ഗീൻ റ ോ ിറരോർ രദ്ധതി ള്ക്, സ്മോർട്ട  പ്ഗിരു ള്ക്, ഊർജ സുംഭരണ 
രരിഹോരങ്ങള്ക്,ുോത  ഗതോഗതും, സുംറയോജിത മോലിനക സുംസ് രണും 
(ടുയ്ക്റ  ടു ടുൽത്ത ), ഹരിത കഹപ്രജന്ട  ുി സനുുും ുിനകോസുുും 
കജു ഇന്ധനങ്ങളു  ടട പ്രചോരണുുും മുതലോയ  റമഖല ളിൽ രങ്കോളിത്തും 
രരകറുക്ഷണും ടചയ്യോൻ സമ്മതിക്കു യുും ടചയ്ക്തു  ഇരകയുും ഇറ്റലിയുും 
 ൂടിക്കോഴ്ചയ്ക്ക്കിടട ടടകസ്കറ്റൽ സഹ രണും സുംബന്ധിച്ച 
ഉറേരപ്രസ്തോുനയിൽ ഒപ്പു  ുയ്ക്ക്കു യുും ടചയ്ക്തു   

 

6. ഏറ്റുുും റനരടത്തയുള്ള അുസരത്തിൽ ഇരകയിറലക്ക  ഔറദകോഗി  
സരർരനും നടത്തോൻ പ്രധോനമപ്രി പ്രോഗിടയ പ്രധോനമപ്രി ക്ഷണിച്ചു    

 

റ ോും 

ഒകറടോബർ 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. 

 

 


