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ਭਾਰਤ ਅਤ ੇਸ ਿੰ ਗਾਪੁਰ ਦ ੇਸਿਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਰਸਿਆਨ 16ਿੇਂ   ਲਾਹ-

ਿਸ਼ਿਰ ੇ 

20 ਅਗ ਤ, 2022 

ਭਾਰਤ-ਸ ਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਸਿਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ 16ਿਾਂ   ਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰਾ  

20 ਅਗ ਤ, 2022 

1. ਭਾਰਤ ਅਤ ੇਸ ਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਸਿਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਰਸਮਆਨ 16ਿੇਂ   ਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰੇ 19 ਅਗ ਤ, 2022 ਨ ਿੰ  ਸ ਿੰਗਾਪੁਰ 

ਸਿਿੱ ਚ ਹੋਏ, ਸਿ ਦੀ  ਸਹ-ਪਰਧਾਨਗੀ ਭਾਰਤ  ਦੇ ਸਿਦੇਸ਼ ਮਿੰਤਰਾਲੇ ਦੇ  ਕਿੱਤਰ (ਪ ਰਬ)  ੌਰਭ ਕੁਮਾਰ  ਅਤ ੇ ਸ ਿੰਗਾਪੁਰ 

ਦੇ ਸਿਦੇਸ਼  ਮਿੰਤਰਾਲੇ  ਦੇ  ਥਾਈ  ਕਿੱਤਰ ਸ਼ਰੀ ਅਲਬਰਟ ਚ ਆ ਨੇ ਕੀਤੀ।  

2. FOC ਦੌਰਾਨ ਦੋਿਾਂ ਪਿੱਖਾਂ  ਨੇ  ਮੁਿੱਚੇ ਦੁਿਿੱ ਲੇ  ਬਿੰਧਾਂ ਦੀ  ਮੀਸਖਆ ਕੀਤੀ ਅਤ ੇਿੁੜਾਅ ਦੇ ਮੌਿ ਦਾ ਪਿੱਧਰ 'ਤੇ ਤ ਿੱਲੀ 
ਪਰਗਟਾਈ। ਦੋਿਾਂ ਪਿੱਖਾਂ  ਨੇ  ਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਪ ਰੀ  ਿੰਭਾਿਨਾਿਾਂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਦੁਿਿੱ ਲੇ ਸ ਆ ੀ ਿਟਾਂਦਰੇ  ਦੀ ਮਹਿੱਤਤਾ 
'ਤੇ ਜੋਰ ਸਦਿੱ ਤਾ। ਿਫ਼ਦਾਂ ਨੇ ਿਪਾਰ ਅਤ ੇਸਨਿੇਸ਼,  ਟਾਰਟਅਿੱਪ ਅਤ ੇਇਨੋਿੇਸ਼ਨ, ਸਿਨਟੈਕ,  ਮਾਰਟ ਸ ਟੀਜ, 

ਬੁਸਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਹੁਨਰ ਸਿਕਾ  ਅਤ ੇ ਿੰਪਰਕ  ਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਸਿਿੱ ਚ  ਸਹਯੋਗ ਿਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਿੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। 

ਦੋਿਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਿਚਾਲੇ ਰਿੱ ਸਖਆ  ਸਹਯੋਗ ਦੀ ਿੀ  ਮੀਸਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋਿੇਂ ਪਿੱਖਾਂ  ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਮਹੀਸਨਆਂ ਸਿਿੱ ਚ ਭਾਰਤ 

ਤੋਂ  ੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਸਿਿੱ ਚ ਹੋਏ ਿਾਧੇ ਅਤ ੇਯਾਤਰਾ ਨ ਿੰ  ਹੋਰ  ੁਸਿਧਾਿਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਗਿੱਲ ਕਹੀ। 

ਸ ਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ  ਆ ੀਆਨ ਸਿਿੱ ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਿ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਜਰ ਦੋਿਾਂ ਪਿੱਖਾਂ  ਨੇ ਭਾਰਤ-

ਆ ੀਆਨ ਿੁੜਾਅ ਅਤ ੇ ਬਿੰਧਾਂ ਨ ਿੰ  ਹੋਰ ਅਿੱਗੇ ਿਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਿਚਾਰ- ਿਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤ।ੇ ਆਪ ੀ ਸਹਿੱ ਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤ ੇ

ਅਿੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਿੱ ਸਦਆਂ 'ਤੇ ਿੀ ਸਿਚਾਰ- ਿਟਾਂਦਰੇ ਹੋਏ। ਦੋਿੇਂ ਪਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਸ ਿੰਗਾਪੁਰ ਬਹੁ-ਪਿੱਖੀ  ਬਿੰ ਧਾਂ ਅਤ ੇ

ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਿਾਲੀ ਨ ਿੰ  ਹੋਰ ਮਜਬ ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਮ ਕਰਨ ਪਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਦਰੜ ਿਚਨਬਿੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। 

3. FOCs ਦਾ ਅਗਲਾ ਦੌਰ ਆਪ ੀ  ਹ ਲਤ ਦੇ  ਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿੀਂ ਸਦਿੱਲੀ ਸਿਿੱ ਚ ਹੋਿੇਗਾ। 

ਨਿੀਂ ਸਦਿੱਲੀ 

19 ਅਗ ਤ, 2022 

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 


