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ಜಿ-20 ಸಭೆ ಮತ್ತು ಸಿಒಪಿ-26 ರ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರ ಸಭೆಗಾಗಿ ಇಟಲಿ ಮತ್ತು ಯತನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಿಂತ್ರರಯ ಭೆೇಟಿ
ಅಕ್ಟೇಬರ್ 24, 2021
ಪ್ರಧಾನಮಿಂತ್ರರ ಶ್ರೇ ನರೇಿಂದ್ರ ಮೇದಿ ಅವರತ 29 ಅಕ್ಟೇಬರ್ 2021 ರಿಂದ್ 2 ನವಿಂಬರ್ 2021 ರವರಗೆ ರ್ೇಮ್, ಇಟಲಿ
ಮತ್ತು ಗಾಾಸ್ಗೇ, ಯತನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಗೆ ಕರಮವಾಗಿ 16ನೇ ಜಿ -20 ಸಭೆ ಮತ್ತು ಸಿಒಪಿ-26 ರ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರ ಸಭೆಯಲಿಾ
ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ಾಾರ.
2. ಇಟಲಿಯ ಪ್ರಧಾನಮಿಂತ್ರರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶ್ರೇ ಮಾರಯೇ ಡ್ಾರಗಿ ಅವರ ಆಹ್ಾವನದ್ ಮೇರಗೆ 2021 ರ ಅಕ್ಟೇಬರ್ 30-31 ರವರಗೆ
ರ್ೇಮ್ನಲಿಾ 16ನೇ ಜಿ-20 ಸಭೆಯಲಿಾ ಪ್ರಧಾನ ಮಿಂತ್ರರ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ಾಾರ. ಶ್ ಿಂಗಸಭೆಯಲಿಾ ಜಿ -20 ಸದ್ಸಯ ರಾಷ್ರಗಳತ,
ಯತರ್ೇಪಿಯನ್ ಒಕ್ೂಟ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಆಹ್ಾವನಿತ್ ರಾಷ್ರಗಳ ಹ್ಾಗ್ ಅಿಂತ್ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಸಿಂಸೆಗಳ ರಾಜ್ಯ ಮತಖ್ಯಸೆರತ /
ಸರ್ಾಾರಗಳತ ಭಾಗವಹಿಸತತ್ುವ.
3. ಇದ್ತ 8ನೇ ಜಿ-20 ಸಭೆಯಾಗಿದ್ತಾ, ಇದ್ರಲಿಾ ಪ್ರಧಾನ ಮಿಂತ್ರರಯವರತ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ಾಾರ. ಜಿ-20 ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೇಯ
ಆರ್ಥಾಕ ಸಹರ್ಾರರ್ಾೂಗಿ ಪ್ರಧಾನ ಜಾಗತ್ರಕ ವೇದಿಕಯಾಗಿ ಹ್ರಹ್ಮ್ಮಿದೆ. ಭಾರತ್ವು 2023 ರಲಿಾ ಮದ್ಲ ಬಾರಗೆ ಜಿ-20
ಸಭೆಯನತು ಆಯೇಜಿಸಲತ ನಿರ್ಾರಸಿದೆ. ಇಟಾಲಿಯನ್ ಪ್ರರಸಿಡೆನಿಿಯ ಅಡಿಯಲಿಾ ಮತಿಂಬರತವ ಸಭೆಯತ 'ಜ್ನರತ, ಗರಹ,
ಸಮ ದಿಿ' (i) ಸಾಿಂರ್ಾರಮ್ಮಕ ರ್ೇಗದಿಿಂದ್ ಚೇತ್ರಕ ಮತ್ತು ಜಾಗತ್ರಕ ಆರ್ೇಗಯ ಆಡಳಿತ್ವನತು ಬಲಪ್ಡಿಸತವುದ್ತ, (ii) ಆರ್ಥಾಕ
ಚೇತ್ರಕ ಮತ್ತು ಸಿೆತ್ರಸಾೆಪ್ಕತ್ವ, (iii) ಹವಾಮಾನ ಬದ್ಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಶ್ಕು ಪ್ರವತ್ಾನ, ಮತ್ತು (iv) ಸತಸಿೆರ ಅಭಿವ ದಿಿ
ಮತ್ತು ಆಹ್ಾರ ಭದ್ರತೆ ಎಿಂಬ ವಿಷ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಿಂದಿರೇಕ ತ್ವಾಗಿದೆ.
4. ಪ್ರಧಾನಮಿಂತ್ರರಯವರತ ಇಟಲಿಯ ಪ್ರಧಾನಮಿಂತ್ರರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶ್ರೇ ಮಾರಯೇ ಡ್ಾರಘಿ ಅವರ್ಿಂದಿಗಿನ ಸಭೆ ಸೇರದ್ಿಂತೆ
ಹಲವಾರತ ದಿವಪ್ಕ್ಷೇಯ ಸಭೆಗಳನತು ಕ್ಡ ನಡೆಸಲಿದ್ಾಾರ.
5. ಪ್ರಧಾನಮಿಂತ್ರರಯವರತ, ಅದ್ರ ನಿಂತ್ರ, 26ನೇ ಪ್ಕ್ಷಗಳ ಸಮಿೇಳನದ್ (ಸಿಒಪಿ -26) ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರ ಶ್ ಿಂಗಸಭೆಯಲಿಾ
ಭಾಗವಹಿಸಲತ ಗಾಾಸ್ಗೇಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸತತಾುರ, ಯತನೈಟೆಡ್ ನೇಷ್ನ್ಿ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕಾ ಕನವನಶನ್ ಆನ್ ಕಾೈಮೇಟ್ ಚೇಿಂಜ್
(UNFCCC) ಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಿಂತ್ರರಯ ಆಹ್ಾವನದ್ ಮೇರಗೆ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶ್ರೇ ಬ್ೇರಸ್ ಜಾನಿನ್ ಸಿಒಪಿ -26 ಅನತು 31
ಅಕ್ಟೇಬರ್ 2021 ರಿಂದ್ 12 ನವಿಂಬರ್ 2021 ರವರಗೆ ಯತಕ ಅರ್ಯಕ್ಷರ ಅಡಿಯಲಿಾ ಇಟಲಿಯಿಂದಿಗೆ ಪಾಲತದ್ಾರಕಯಲಿಾ
ನಡೆಸಲಾಗತತ್ರುದೆ. ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರ ಸಭೆಯ (ಡಬತಾಯಎಲ್ಎಸ್) ಶ್ೇಷ್ಟ್ಾಕಯ ಸಿಒಪಿ -26 ರ ಉನುತ್ ಮಟಟದ್ ವಿಭಾಗವು 1-2
ನವಿಂಬರ್ 2021 ರಿಂದ್ತ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಭೆಯಲಿಾ 120 ಕ್ೂ ಹಚ್ತು ರಾಷ್ರಗಳ ಮತಖ್ಯಸೆರತ/ಸರ್ಾಾರ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ಾಾರ.
COP-26 ಅನತು ಮ್ಲತ್ಃ 2020 ರಲಿಾ ನಡೆಸಲತ ನಿರ್ಾರಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರ ಕ್ೇವಿಡ್ -19 ಸಾಿಂರ್ಾರಮ್ಮಕ ರ್ೇಗದ್
ದ್ ಷ್ಟ್ಟಯಿಂದ್ 2021 ಕೂ ಮತಿಂದ್್ಡಲಾಯತ್ತ.
6. ಯತಎನ್ಎಫ್ಸಿಸಿಸಿಯತ ಹವಾಮಾನ ಬದ್ಲಾವಣೆಯನತು ಎದ್ತರಸಲತ ಜಾಗತ್ರಕ ಇಚೆ ಮತ್ತು ದ್ ಷ್ಟ್ಟಯನತು
ಸಾರ್ಾರಗೆ್ಳಿಸತತ್ುದೆ. ಈ ಸಮಾವೇಶ್ದ್ ಪ್ಕ್ಷಗಳ ಆವತ್ಾಕ ಸಮಿೇಳನವು ಜಾಗತ್ರಕ ಹವಾಮಾನ ಸಭೆಗಳಾಗಿ ಹ್ರಹ್ಮ್ಮಿದೆ,

ಇದ್ತ ಸಾಟರ್ಕಟೆೇಕಿಂಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮತಿಂದಿನ ಮಾಗಾವನತು ಪ್ಟಿಟ ಮಾಡಲತ ಅವರ್ಾಶ್ವನತು ಒದ್ಗಿಸತತ್ುದೆ. ಪಾಯರಸ್ ಒಪ್ಪಿಂದ್ವು
2015 ರಲಿಾ ಕ್ನಗೆ್ಿಂಡ್ಾಗ ಮತ್ತು ಕ್ನಯ ವಷ್ಾದ್ಲಿಾ ಪಾಯರಸ್ನಲಿಾ ನಡೆದ್ ಸಿಒಪಿ-21 ಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಿಂತ್ರರ ಹ್ಾಜ್ರಾದ್ರತ,
ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಅನತಷ್ಾಠನವು ಈ ವಷ್ಾ ಆರಿಂಭವಾಗತತ್ುದೆ. ಸಿಒಪಿ-26 ನಲಿಾ, ಪಾಯರಸ್ ಒಪ್ಪಿಂದ್ ಅನತಷ್ಾಠನ
ಮಾಗಾಸ್ಚಿಗಳನತು ಪ್ೂರ್ಾಗೆ್ಳಿಸಲತ ಪ್ಕ್ಷಗಳತ ಕಲಸ ಮಾಡತತ್ುವ; ಹವಾಮಾನ ಹರ್ರ್ಾಸತ ಕ್ರೇ ;ೀ ೇಕರರ್; ಹವಾಮಾನ
ಹ್ಿಂದ್ಾಣಿಕ, ತ್ಿಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವ ದಿಿ ಮತ್ತು ವಗಾಾವಣೆಯನತು ಬಲಪ್ಡಿಸತವ ಕರಮಗಳತ; ಮತ್ತು ಜಾಗತ್ರಕ ತಾಪ್ಮಾನ
ಏರಕಯನತು ಸಿೇಮ್ಮತ್ಗೆ್ಳಿಸತವ ಪಾಯರಸ್ ಒಪ್ಪಿಂದ್ದ್ ಗತರಗಳನತು ತ್ಲತಪ್ುವುದ್ತ.
7. ಪ್ರಧಾನಮಿಂತ್ರರಯವರತ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನ ಪ್ರಧಾನಮಿಂತ್ರರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶ್ರೇ ಬ್ೇರಸ್ ಜಾನಿನ್ ಅವರ್ಿಂದಿಗಿನ ಸಭೆ ಸೇರದ್ಿಂತೆ
ಸಿಒಪಿ-26 ರ ಹಲವಾರತ ದಿವಪ್ಕ್ಷೇಯ ಸಭೆಗಳನತು ಸಹ ನಡೆಸಲಿದ್ಾಾರ.
ನವ ದೆಹಲಿ
ಅಕ್ಟೇಬರ್ 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.

