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ਬਾਲੀ ਵ ਿੱਚ ਜੀ-20 ਸਵਿਟ ਦੇ ਿੌਕੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਿੰਤਰੀ ਦੀ ਵਸੰਗਾਪ੍ੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ 

ਿੰਤਰੀ ਨਾਲ ਿੁਲਾਕਾਤ 

ਨਵੰਬਰ 16, 2022 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ ੰਗਾਪ੍ੁਰ ਦ ੇਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਸਹਮ ਸ਼੍ਰੀ ਲੀ  ੀਨ ਲ ੂਂਗ (Mr. Lee Hsien 

Loong) ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਾਲੀ ਸਵੱਚ ਜੀ-20  ਸਮਟ ਦੇ ਮੌਕ ੇ‘ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਾੂਂ ਨੇ ਸਪ੍ਛਲੇ ਵਰ੍ੇ ਰੋਮ ਸਵੱਚ ਜੀ-

20  ਸਮਟ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨ ੰ  ਯਾਦ ਕੀਤਾ। 

2.ਦੋਵਾੂਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆੂਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ ੰਗਾਪ੍ੁਰ ਦਰਸਮਆਨ ਮਜ਼ਬ ਤ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤ ੇ ਤੰਬਰ 20

22 ਸਵੱਚ ਨਵੀ ੂਂ ਸਦੱਲੀ ਸਵਖ ੇਆਯੋਸਜਤ ਭਾਰਤ-

ਸ ੰਗਾਪ੍ੁਰ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ੱਧਰੀ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ  ੈਸ਼੍ਨ  ਮਤੇ ਸਨਯਸਮਤ ਉਚੱ ਪ੍ੱਧਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ  ੰ ਥਾਗਤ ਗੱ

ਲਬਾਤ ਦਾ ਨੋਸਟ  ਸਲਆ।  

3.ਦੋਵਾੂਂ ਨੇਤਾਵਾੂਂ ਨੇ ਖਾ  ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਨਟੈੱਕ, ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ, ਕਸੌ਼੍ਲ ਸਵਕਾ , ਸ ਹਤ ਅਤੇ ਿਾਰਮਾਸ ਊਟੀਕਲ  ੈਕਟ

ਰਾੂਂ ਸਵੱਚ ਦੋਵਾੂਂ ਦੇਸ਼੍ਾੂਂ ਦਰਸਮਆਨ ਵਪ੍ਾਰ ਅਤੇ ਸਨਵੇਸ਼੍  ਬੰਧਾੂਂ ਨ ੰ  ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨ ੰ  ਦਹੁਰਾ

ਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ ੰਗਾਪ੍ੁਰ ਨ ੰ  ਗਰੀਨ ਅਰਥਸਵਵ ਥਾ, ਬੁਸਨਆਦੀ ਢਾੂਂਚਾ ਅਤੇ ਸਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼੍ਨ  ਮੇ

ਤ ਸਵਸਭੰਨ ਖੇਤਰਾੂਂ ਸਵੱਚ ਸਨਵੇਸ਼੍ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼੍ਟਰੀ ਬੁਸਨਆਦੀ ਢਾੂਂਚਾ ਪ੍ਾਈਪ੍ਲਾਈਨ, ਅ ਾ  ੇਮੁਦਰੀਕ

ਰਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤ ੇਗਤੀ ਸ਼੍ਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ  ੱਦਾ ਸਦੱਤਾ। ਦੋਹਾੂਂ ਨੇਤਾਵਾੂਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਅਤੇ 

ਖੇਤਰੀ ਘਟਨਾਕਰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਚਾਰ-

ਵਟਾੂਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਕਟ ਈ ਟ ਨੀਤੀ ਸਵੱਚ ਸ ੰਗਾਪ੍ੁਰ ਦੀ ਭ ਸਮਕਾ ਅਤੇ 2021-

2024 ਤੱਕ ਆ ੀਆਨ-ਭਾਰਤ  ਬੰਧਾੂਂ ਲਈ ਕੰਟਰੀ ਕੋਆਰਿੀਨੇਟਰ ਵਜੋਂ ਉ ਦੀ ਭ ਸਮਕਾ ਦੀ ਸ਼੍ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।  

4.ਦੋਹਾੂਂ ਨੇਤਾਵਾੂਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਆ ੀਆਨ ਬਹ-ੁ

ਪ੍ੱਖੀ  ਸਹਯੋਗ ਨ ੰ  ਅੱਗ ੇਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮਲ ਕ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨ ੰ  ਦਹੁਰਾਇਆ। 

5.ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀ ਨ ੰ  ਭਸਵੱਖ ਲਈ ਸੁ਼੍ਭਕਾਮਨਾਵਾੂਂ ਸਦੱਤੀਆੂਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ  ਾਲ ਜੀ-

20  ੰਮੇਲਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦਾ  ੱਦਾ ਸਦੱਤਾ। 

 

ਬਾਲੀ 

ਨਵੰਬਰ 16, 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. 



 


