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ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ ਦੀ ਬਾਲੀ ਵ ਿੱਚ ਜੀ-20 ਸਵਮਟ ਦੇ ਅ ਸਰ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 

ਰਾਸ਼ਟਰਪ੍ਤੀ ਅਤੇ ਇਡੋੰਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪ੍ਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ 

ਨਵੰਬਰ 15, 2022 

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਲੀ ਵਵੱਚ ਜੀ-20 ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਾਂ ਦੇ ਸਵਮਟ ਦੇ ਅਵਸਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 
ਰਾਸ਼੍ਟਰਪ੍ਤੀ ਮਹਾਮਵਹਮ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਸੇਫ ਆਰ. ਬਾਇਡਨ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼੍ੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼੍ਟਰਪ੍ਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਕੋ ਵਵਡੋਡੋ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ 

ਕੀਤੀ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨ ੰ  ਦਹੁਰਾਇਆ ਵਕ ਜੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼੍ਟਰੀ ਆਰਵਿਕ ਸਵਹਯੋਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੱੁਖ ਮੰਚ 

ਹੈ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਜੀ-20 ਦਆੁਰਾ ਆਲਮੀ ਚਣੁੌਤੀਆਾਂ ਨਾਲ ਨਵਜੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮੱੁਖ ਅਰਿਵਵਵਸਿਾਵਾਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਿ 

ਵਲਆਉਣ ਦੀ ਆਪ੍ਣੀ ਸਮਰੱਿਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼੍ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨ ੰ  ਰੇਖਾਾਂਵਕਤ ਕੀਤਾ। ਜੀ-20 ਸਾਡੀਆਾਂ 

ਅਰਿਵਵਵਸਿਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਟਕਾਊ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼੍ੀ ਵਵਕਾਸ ਨ ੰ  ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਮੌਜ ਦਾ ਜਲਵਾਯ , ਊਰਜਾ ਅਤ ੇ
ਅਨਾਜ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਵਜੱਠਣ, ਆਲਮੀ ਵਸਹਤ ਢਾਾਂਚੇ ਨ ੰ  ਮਜ਼ਬ ਤ ਕਰਨ ਅਤ ੇਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਬੰਧੀ ਬਦਲਾਅ ਨ ੰ  ਹਲੁਾਰਾ 

ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਗਲੱ ਦੀ ਪ੍ੁਸ਼੍ਟੀ ਕੀਤੀ ਵਕ ਭਾਰਤ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰੋ ਵਵਕਾਸਸ਼੍ੀਲ ਦੇਸ਼੍ਾਾਂ ਦੀ 

ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇਗਾ। ਉਨਾ੍ਾਂ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼੍ਾਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ, ਸਮਾਵੇਸ਼੍ੀ ਵਵਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਿਨ ਕਰਨ, ਆਰਵਿਕ 

ਸੁਰੱਵਖਆ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਚੇਨ ਨ ੰ  ਮਜ਼ਬ ਤ ਕਰਨ, ਬਹਪੁ੍ੱਖੀ ਵਵੱਤੀ ਸੰਸਾਿਾਨਾਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਵੱਤ ਪ੍ੋਸ਼੍ਣ ਦਾ ਵਬਹਤਰ 
ਅਤੇ ਅਵਭਨਵ ਮਾਡਲ ਵਵਕਵਸਤ ਕਰਨ, ਜਲਵਾਯ  ਪ੍ਵਰਵਰਤਨ, ਮਹਾਮਾਰੀ, ਆਰਵਿਕ ਨਾਜੁਕਤਾ (ਫਾਵਜਵਲਟੀ), ਗ਼ਰੀਬੀ 
ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਟਕਾਊ ਵਵਕਾਸ ਟੀਵਚਆਾਂ (ਐਸੱਡੀਜੀ) ਨ ੰ  ਹਾਵਸਲ ਕਰਨ ਵਜਹੀਆਾਂ ਚਣੁੌਤੀਆਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 

ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਵਨਜੀ ਵਵੱਤ ਪ੍ਸ਼ੋ੍ਣ  ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਬੁਵਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਵਧਤ ਅੰਤਰਾਲ ਨ ੰ  ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਵੱਚ 

ਜੀ-20 ਦੀ ਭ ਵਮਕਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵਦੱਤਾ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਤਵਹਤ ਜੀ-20 ਦੇ ਕਾਰਜਾਾਂ ਦੇ ਸਮਰਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੇ ਲਈ 
ਰਾਸ਼੍ਟਰੀ ਵਵਡੋਡੋ ਅਤੇ ਰਾਸ਼੍ਟਰਪ੍ਤੀ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। 

 

ਬਾਲੀ 

ਨਵੰਬਰ 15, 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. 


