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ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪ੍ੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀ ਸਿਐਨੱ 

ਲ ੰਗ (Lee Hsien Loong) ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪ੍ੁਰ ਦੇ ਦਰਸਮਆਨ 

ਯ ਪ੍ੀਆਈ-ਪੇ੍ਨਾਓ ਸਲੰਕੇਜ ਦੇ ਵਰਚਅੁਲ ਲਾਾਂਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਵੱਚ ਸ ੱਿਾ ਸਲਆ 

ਫਰਵਰੀ 21, 2023 

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪ੍ੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਲੀ ਸਿਐਨੱ ਲੰੂਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪ੍ੇਮੈਂਟਿ 

ਇੰਟਰਫੇਿ (ਯੂਪ੍ੀਆਈ) ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪ੍ੁਰ ਦੇ ਪ੍ੇਨਾਓ ਦੇ ਦਰਸਮਆਨ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਪ੍ੇਮੈਂਟ ਸਲੰਕੇਜ ਦੇ ਵਰਚਅੁਲ ਲਾਾਂਚ 

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਵੱਚ ਸ ੱਿਾ ਸਲਆ। ਭਾਰਤੀ ਸਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਕਤੀਕਾਾਂਤ ਦਾਿ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪ੍ੁਰ ਦੇ ਮੌਸਦਰਕ 

ਅਥਾਸਰਟੀ ਦੇ ਮੈਨੇਸਜੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਮੇਨਨ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ-ਆਪ੍ਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦਾ ਉਪ੍ਯਗੋ ਕਰਦੇ  ੋਏ ਇੱਕ 

ਦਿੂਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਿੀਮਾ ਪ੍ਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਿੰਪ੍ੰਨ ਕੀਤਾ। 

ਸਿੰਗਾਪ੍ੁਰ ਪ੍ਸ ਲਾ ਦੇਸ਼੍  ੈ ਸਜਿ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀਮਾ ਪ੍ਾਰ ਸਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਸਵਅਕਤੀ (ਪ੍ੀ2ਪ੍ੀ) ਭੁਗਤਾਨ ਿੁਸਵਧਾ ਸ਼ੁ੍ਰ ੂਕੀਤੀ ਗਈ 

 ੈ। ਇ  ਸਿੰਗਾਪ੍ੁਰ ਸਵੱਚ ਭਾਰਤੀ ਿਮੁਦਾਇ, ਖਾਿ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਿੀ ਵਰਕਰਾਾਂ/ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ 

ਸਿੰਗਾਪ੍ੁਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਵੱਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਿੰਗਾਪ੍ੁਰ ਸਵੱਚ ਤੱਤਕਾਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਟਰਾਾਂਿਫਰ ਰਾ ੀ ਾਂ 

ਸਡਜੀਟਲੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸਫਨਟੈਕ ਦੇ ਲਾਭਾਾਂ ਨੰੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਪ੍ ੁੰਚਾਏਗਾ। ਸਕਊਆਰ ਕੋਡ ਰਾ ੀ ਾਂ ਯੂਪ੍ੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨ 

ਦੀ ਿਵੀਸਕਰਤੀ ਸਿੰਗਾਪ੍ੁਰ ਸਵੱਚ ਚਣੁੇ ਮਰਚੈਂਟ ਆਉਟਲੇਟਿ ਸਵੱਚ ਪ੍ਸ ਲਾਾਂ ਤੋਂ  ੀ ਉਪ੍ਲਬਧ  ੈ। 

ਵਰਚਅੁਲ ਲਾਾਂਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਸ ਲਾਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਦੇ ਦਰਸਮਆਨ ਟੈਲੀਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ  ੋਈ, ਸਜਿ ਸਵੱਚ 

ਆਪ੍ਿੀ ਸ ਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ  ੋਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪ੍ੁਰ ਦੇ ਦਰਸਮਆਨ ਿਬੰਧਾਾਂ 

ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਸਵੱਚ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਿਾਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ ਲੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ-20 ਦੀ 

ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਤਸ ਤ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਵਅਕਤ ਕੀਤੀ। 

 

ਨਵੀ ਾਂ ਸਦੱਲੀ 

ਫਰਵਰੀ 21, 2023 

 

 

 

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. 
 


