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ବାଲି ଠାରେ ଆର ାଜତି ଜ ି-୨୦ ଶଖିେ ସମି୍ମଳନୀରେ ସଙି୍ଗାପୁେେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ 

ନରେମବେ 16, 2022 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ଆଜ ିଜ ି- ୨୦ ଶଖିେ ସମି୍ମଳନୀ ସମ ରେ ସିଙ୍ଗାପୁେେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନନୀ  ଶ୍ରୀ ଲି. 
ସିଏନ୍ ଲୁଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ତ୍ସାକ୍ଷାତ କେିଛନ୍ତ ି । ଏହ ି ଅବସେରେ ରସ ଗତ ବର୍ଷ ରୋମ୍ ଠାରେ ଆର ାଜତି ଜ ି - ୨୦ ଶଖିେ 
ସମି୍ମଳନୀ ଅବସେରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲୁଙ୍ଗଙ୍କ ସହତି ରହାଇଥିବା ତାଙ୍କେ ସାକ୍ଷାତକୁ ମରନ ପକାଇଥିରଲ । 

2.ରସରପେମବେ ୨୦୨୨ ରେ ନୂଆଦଲି୍ଲୀ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୋେତ - ସିଙ୍ଗାପୁେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତେୀ  ରଗାଲ୍ ରେବୁଲ ରବୈଠକେ 
ଉଦଘାେନୀ ଅଧିରବଶନ ସରମତ ଉେ  ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୋେତ ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁେ ମଧ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ ରକୌଶଳପୂର୍ଣ୍ଷ ୋଗିଦାେୀ ଏବଂ 
ନ ିମିତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତେୀ  ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଅନୁଷ୍ଠାନକି ପାେସ୍ପେିକ ୋବ ବନିମି  ସମ୍ପକଷରେ ଆରଲାଚନା କେିଥିରଲ । 

3.ବରିଶର୍ କେି ଫିନରେକ, ଅକ୍ଷ  ଶକି୍ତ, ଦକ୍ଷତା ବକିାଶ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଫାମଷାସୁୟେକିାଲ୍ ରକ୍ଷତ୍ରରେ ଦୁଇ ରଦଶ ମଧ୍ୟରେ 
ବାଣିଜୟ ଏବଂ ପୁଞି୍ଜ ବନିରି ାଗ ସମ୍ପକଷକୁ ଆହୁେି ବସି୍ତାେିତ କେିବାକୁ ଦୁଇ ରନତା ରସମାନଙ୍କ ପ୍ରତବିଦ୍ଧତାକୁ ରଦାହୋଇ 
ଥିରଲ । ସବୁଜ ଅଥଷନୀତ,ି େିତ୍ତେୂିମି ଏବଂ ଡଜିେିାଲିକେଣ ସରମତ ବେିିନ୍ନ ରକ୍ଷତ୍ରରେ ପୁଞି୍ଜ ବନିରି ାଗ କେିବାକୁ ତଥା 
ୋେତେ ଜାତୀ  େିତ୍ତେୂିମି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡକି, ସମ୍ପତ୍ତ ି ମୁଦ୍ରାକେଣ ର ାଜନା ଏବଂ ଗତ ିଶକି୍ତ ର ାଜନାେ ସୁର ାଗ ରନବାକୁ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରମାଦୀ ସିଙ୍ଗାପୁେକୁ ନମିନ୍ତ୍ରଣ କେିଥିରଲ । 

4.ସାମ୍ପ୍ରତକି ସମ େ ବଶି୍ୱ ସ୍ତେୀ  ତଥା ରକ୍ଷତ୍ରୀ  ବକିାଶ ଉପରେ ଦୁଇ ରନତା ମତ ବନିମି  କେିଥିରଲ । ୋେତେ ‘ଆକେ 
ଇଷ୍୍ଟ ’ ବା ପୂବଷ ଦିି ିଗ ପାଇଁ କା ଷୟ ନୀତ ିଏବଂ ୨୦୨୧ - ୨୦୨୪ ମଧ୍ୟରେ ଏସିଆନ - ୋେତ ସମ୍ପକଷରେ ସଂର ାଜକ 
ୋବରେ ସିଙ୍ଗାପୁେେ େୂମିକାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରମାଦୀ ପ୍ରଶଂସା କେିଥିରଲ । ୋେତ - ଏସିଆନେ ବହୁମୁଖୀ ସହର ାଗକୁ 
ଆଗକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ମିଳତି ୋରବ କା ଷୟ କେିବାକୁ ଉେ  ରନତା ରସମାନଙ୍କେ ଇଚ୍ଛାକୁ ରଦାହୋଇ ଥିରଲ । 

5.ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ େବରି୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲୁଙ୍ଗଙୁ୍କ ଶୁରେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିରଲ ଏବଂ  ଏହା ସହତି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜ ି -୨୦ 
ଶଖିେ ସମି୍ମଳନୀ ପାଇଁ ତାଙୁ୍କ ୋେତ ଗସ୍ତ କେିବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କେିଥିରଲ । 

 

ବାଲି 
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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. 

 


