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பிரதம மந்திரி இத்தரலிய பிரதம மந்திரி மரியயர ட்ரரக்கியய யரரமில் 

நயைபபற்ற G20 உச்சிமரநரட்டின் ஓரத்தில் சந்தித்தரர் 

அக்யைரபர் 29, 2021 

 

பிரதம மந்திரி ஸ்ரீ நயரந்திர யமரடி இத்தரலிய பிரதம மந்திரி எச்.இ. திரு மரியயர ட்ரரக்கியய 

யரரமில் G20 உச்சிமரநரட்டின் ஓரத்தில் 29 அக்யைரபர் 2021 இல் சந்தித்தரர்.இது அவர்களின் 

முதல் யநரடி சந்திப்பு. உலகளரவிய பதரற்றுயநரய்க்கு மத்தியில் ஜி20 ஐ பவற்றிகரமரக 

நைத்தியதற்கரக பிரதமர் டிரரகிக்கு பிரதமர் வரழ்த்து பதரிவித்தரர். கிளரஸ்யகரவில் COP-26 

ஐ ஏற்பரடு பசய்வதில் இத்தரலியுைன் இங்கிலரந்தும் கூட்டு யசர்ந்துள்ளது.  

    

2.பருவநியல மரற்றத்தரல் ஏற்படும் சவரல்கள் சர்வயதச சமூகம் இயைந்து 

பசயல்பையவண்டியதன் அவசியம் குறித்து இரு தயலவர்களும் விவரதித்தனர். இந்தியர 

யமற்பகரண்டுள்ள மரற்றி அயமக்கும் கரலநியல நைவடிக்யககள் மற்றும் வளர்ந்த 

நரடுகளின் கரலநியல நிதியுதவி உறுதிப்பரடுகள் குறித்து வளரும் நரடுகளின் கவயலகயள 

பிரதமர்  எடுத்துயரத்தரர்.  

 

3. ஆப்கரனிஸ்தரன் மற்றும் இந்யதர-பசிபிக் உள்ளிட்ை சமீபத்திய உலகளரவிய மற்றும் 

பிரந்திய வளர்சிகள் குறித்தும் இரு தயலவர்களும் கருதுக்கயளப் பரிமரறிக்பகரண்ைனர். 

இந்தியர-ஐயரரப்பிய ஒன்றியம் பன்முக ஒத்துயைப்யப யமம்படுத்துவதற்கு பநருக்கமரக 

இயைந்து பைியரற்ற்வதற்கரன தங்கள் விருப்பத்யத அவர்கள் மீண்டும் வலியுறுத்தினர். 

  

4. இருதரப்பு தரப்பில் இரு தயலவர்களும் 2020 நவம்பரில் இந்தியர- இத்தரலி பமய்நிகர் 

உச்சிமரநரட்டிலிருந்து  முன்யனற்றங்கயள மதிப்பரய்வு பசய்தனர். மற்றும் அரசியல், 

பபரருளரதரரம், ஆகியவற்றில் மூயலரபரய இலக்குகயள நிர்ையிக்கும் உச்சிமரநரட்டில் 

ஏற்றுக்பகரள்ளப்பட்ை 2020-2025 பசயல்திட்ைத்யத பசயல்படுத்துவதில் முன்யனற்றம் 

குறித்து திருப்தி பதரிவித்தனர். S&T மற்றும் கலரச்சரரத் துயறகள் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் 

அயையப்படும்.  

 

5.இரு நரடுகளுக்கியையய ஜவுளி, உைவு பதப்படுத்தல், வரகனம் மற்றும் புதிப்பிக்கத்தக்க 

எரிசக்தி துயறகளில் வர்த்தகம் மற்றும் முதலீடு பதரைர்யப யமலும் விரிவுபடுதுவ்தற்கரன 

தங்கள் உறுதிபரட்யை இரு தயலவர்களும் மீண்டும் வலியுறுத்தினர். புதிப்பிக்கதக்க மற்றும் 

தூய்யமயரன எரிசக்தியில் இருதரப்பு ஒத்துயைப்புக்கு புதிய உத்யவகம்  வைங்க இந்தியரவும் 

இத்தரலியும் ஒரு கூட்டு அறிக்யகயய பவளியிட்டு, எரிசக்தி மரற்றத்திற்கரன மூயலரபரயக் 



கூட்ைரண்யமயய அறிவித்து, பபரிய அளவிலரன பசுயம வைித்தைத் திட்ைங்கள், ஸ்மரர்ட் 

கிரிட்கள் , ஆற்றல் யசமிப்பு தீர்வுகள் யபரன்ற துயறகளில் கூட்ைரண்யமகயள ஆரரய 

ஒப்புக்பகரண்ைன. எரிவரயு யபரக்குவரத்துக்கு, ஒருங்கியைந்த கைிவு யமலரண்யம (கைிவு 

முதல் பசல்வம்) , வளர்ச்சி மற்றும் பச்யச யைட்ரஜனின்  வரியசப்படுத்தல் மற்றும் உயிரி 

எரிபபரருட்கயள யமம்படுத்துதல், கூட்ைத்தின் ஓரத்தில் இந்தியரவும் இத்தரலியும் 

பைக்ஸ்யைல்ஸ் ஒத்துயைப்புக்கரன உள்யநரக்க அறிக்யகயிலும் யகபயழுத்திட்ைன.    

 

6.கூடிய வியரவில் இந்தியரவிற்கு உத்தியயரகப்பூர்வ விஜயத்யத யமற்பகரள்ளுமரறு பிரதமர் 

ட்ரரகிக்கு பிரதமர் அயைப்பு  விடுத்தரர்.   

 

யரரம்  

அக்யைரபர்  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. 


