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ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੋਮ ਵ ਿੱਚ ਜੀ-20 ਸਵਮਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵ ਿੱਚ ਸਪ੍ੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ 

ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ 
ਅਕਤੂਬਰ 31, 2021 

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੋਮ ਵ ਿੱਚ ਜੀ-20 ਸਵਮਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵ ਿੱਚ 31 ਅਕਤੂਬਰ,  2021 ਨੰੂ ਸਪ੍ੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ 
ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ੈਡ੍ਰੋ ਸਾਾਂਚੇਜ਼ ਨਾਲ  ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ । 

2 .  ਦੋਹਾਾਂ ਲੀਡ੍ਰਾਾਂ ਨੇ  ਧਦੇ ਦ ੁਿੱਲੇ  ਪ੍ਾਰ ਅਤੇ ਵਨ ੇਸ਼੍ ਸੰਪ੍ਰਕਤਾ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ,  ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਏਅਰਬਿੱਸ-ਸਪ੍ੇਨ ਤੋਂ 56 
ਸੀ295 ਹ ਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ  ੀ ਸ਼੍ਾਮਲ ਹੈ।  ਇਨ੍ਾਾਂ ਵ ਿੱਚ 40 ਜਹਾਜ਼ ਟਾਟਾ ਅਡ੍ ਾਾਂਸਡ੍ ਵਸਸਟਮ ਦੇ ਸਵਹਯੋਗ 
ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵ ਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਦੋਹਾਾਂ ਲੀਡ੍ਰਾਾਂ ਨੇ ਈ-ਮੋਵਬਵਲਟੀ,  ਸ ਿੱਛ ਤਕਨੀਕ,  ਉਿੱਨਤ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਗਵਹਰੇ ਸਾਗਰ 
ਵ ਿੱਚ ਖੋਜ ਵਜਹੇ ਨ ੇਂ ਖੇਤਰਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਦ ੁਿੱਲਾ ਸਵਹਯੋਗ  ਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਵਹਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਪ੍ੇਨ ਨੰੂ ਸਿੱਦਾ 
ਵਦਿੱਤਾ ਵਕ ਉਹ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ,  ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ ਅਤੇ ਰਿੱਵਖਆ ਵਨਰਮਾਣ  ਰਗੇ ਕਈ ਸੈਕਟਰਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਵਨ ੇਸ਼੍ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 
ਦੇ ਵ ਸ਼੍  ਪ੍ਿੱਧਰੀ ਢਾਾਂਚਾ ਵ ਕਾਸ  (ਐਿੱਨਆਈਪ੍ੀ),   ਗ਼ੈਰ - ਇਸਤੇਮਾਲਸ਼ੁ੍ਦਾ ਜਾਾਂ ਘਿੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲਸ਼ੁ੍ਦਾ ਜਨਤਕ ਅਸਾਵਸਆਾਂ ਦੀ 
ਆਰਵਿਕ ਸਮਰਿੱਿਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਨ ੇਸ਼੍ ਦੇ ਨ ੇਂ ਸਰੋਤਾਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀ ਸ਼੍ਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ। 

3 .  ਦੋਹਾਾਂ ਲੀਡ੍ਰਾਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਯੂਰੋਪ੍ੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਬੰਧਾਾਂ ਅਤ ੇ ਜਲ ਾਯੂ ਪ੍ਵਰ ਰਤਨ ਅਤ ੇਆਗਾਮੀ ਸੀਓਪ੍ੀ-26 ਦੀਆਾਂ 
ਪ੍ਰਾਿਵਮਕਤਾ ਾਾਂ ‘ਤੇ  ੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।  ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਵਨਸਤਾਨ ਅਤ ੇ ਵਹੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼੍ਾਾਂਤ ਸਵਹਤ ਆਪ੍ਸੀ ਵਹਤਾਾਂ  ਦੇ ਆਲਮੀ 
ਮੁਿੱਵਦਆਾਂ ‘ਤੇ  ੀ ਵ ਚਾਰਾਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ । 

4 .  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਵਕ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਭਾਰਤ ਵ ਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਾਂਚੇਜ ਦਾ ਸੁਆਗਤ 
ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਮਲੇਗਾ । 

 

ਰਮੋ, 

ਅਕਤੂਬਰ 31, 2021 

 

 

 

 

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. 

 

 


