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ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਰਦੰਰ ਮੋਦੀ ਅਤ ੇਇਟਲੀ ਦ ੇਪ੍ਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ ਪ੍ਰੋਫਸੈਰ ਰਿਸੇੇੱਪ੍ ਕੌਂਟ ੇਰਿਚਾਲੇ ਹੋਈ 

ਿਰਚੁਅਲ ਰਿਖਰ ਿਾਰਤਾ  

4 ਨਿੰਬਰ, 2020 
 

1. 6 ਨਿੰਬਰ 2020 ਨ ੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਰੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਿਸੇੇੱਪ੍ ਕੌਂਟੇ ਰਿਚਾਲੇ ਿਰਚੁਅਲ 

ਰਿਖਰ ਿਾਰਤਾ ਕਰਾਈ ਿਾ ਰਹੀ ਹ।ੈ 
 

2. ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਦਰਰਮਆਨ ਮਜ਼ਬ ਤ ਇਰਤਹਾਸਕ ਸਬੰਧਾਾਂ, ਸਾਾਂਝੀਆਾਂ ਲੋਕਤਾਾਂਤਰਰਕ ਰਰਿਾਇਤਾਾਂ, ਕਾਨ ੰਨ ਦੇ ਰਾਿ ਅਤੇ 

ਕੌਮਾਾਂਤਰੀ ਿਾਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਰਿਰਤਾ ਦੇ ਸਾਾਂਝੇ ਟੀਚ ੇਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰਨਿੱਘੇ ਅਤੇ ਬਹੁਪ੍ਿੱਖੀ ਰਰਿਤ ੇਹਨ। ਭਾਰਤ, ਇਟਲੀ ਨ ੰ ਯ ਰਪ੍ੀਅਨ 

ਯ ਨੀਅਨ ਦਾ ਮਹਿੱਤਿਪ੍ ਰਨ ਮੈਂਬਰ ਮੰਨਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਯ ਰਪ੍ੀਅਨ ਯ ਨੀਅਨ ਸਬੰਧਾਾਂ ਨ ੰ ਹੋਰ ਅਿੱਗ ੇਿਧਾਉਣ ਰਿਿੱਚ ਇਸ ਦੇ 

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 
 

3. ਭਾਰਤ-ਇਟਲੀ ਸਬੰਧਾਾਂ ਰਿਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਉੇੱਚ ਪ੍ਿੱਧਰੀ ਿਟਾਾਂਦਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਿਸ ਰਿਿੱਚ ਇਟਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਿਿੱਲੋਂ  

2017 ਅਤੇ 2018 ਰਿਚ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਾਂ ਫੇਰੀਆਾਂ ਿਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਲ 2019 ਰਿਚ ਦੁਿਿੱਲਾ ਿਪ੍ਾਰ 9.52 ਅਰਬ 

ਯ ਰ ੋਦਾ ਸੀ। ਿਰਮਨੀ, ਬੈਲਿੀਅਮ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਫਰਾਾਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਟਲੀ ਯ ਰਪ੍ੀਅਨ ਯ ਨੀਅਨ ਰਿਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 5ਿਾਾਂ ਸਭ ਤੋਂ 

ਿਿੱਡਾ ਿਪ੍ਾਰਕ ਭਾਈਿਾਲ ਹ।ੈ ਲਗਭਗ 600 ਿਿੱਡੀਆਾਂ ਇਟਾਲੀਅਨ ਕੰਪ੍ਨੀਆਾਂ ਭਾਰਤ ਰਿਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਿੋ ਿਿੱਖ ਿਿੱਖ ਖੇਤਰਾਾਂ 

ਰਿਿੇਂ ਫੈਿਨ ਅਤੇ ਕਪ੍ਰਿਆਾਂ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿੀਨਰੀ, ਆਟੋਮੋਰਟਿ ਕਲ-ਪੁ੍ਰਜ਼,ੇ ਬੁਰਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚਾ, ਰਸਾਇਣਾਾਂ, 

ਊਰਿਾ, ਕਨਫੈਕਿਨਰੀ, ਬੀਮਾ ਆਰਦ ਰਿਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਾਂ ਹਨ। ਦੋਨਾਾਂ ਸਰਕਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਰਨਿੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਿੱਧਰ ਤੇ ਕਈ  

ਸਮਝੌਰਤਆਾਂ/ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਰਡੰਗ ਨ ੰ ਅੰਤਮ ਰ ਪ੍ ਰਦਿੱਤਾ ਿਾ ਰਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਨ੍ਾਾਂ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਣਗੇ। 
 

4. ਇਸ ਿਰਚੁਅਲ ਦੁਿਿੱਲੇ ਰਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨਾਲ ਦੋਨਾਾਂ ਆਗ ਆਾਂ ਨ ੰ ਦੁਿਿੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਾਂ ਦੇ ਰਿਆਪ੍ਕ ਢਾਾਂਚ ੇਦੀ ਸਮੀਰਖਆ ਕਰਨ ਅਤੇ 

ਆਪ੍ਸੀ ਰਹਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁਿੱਖ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਾਂਤਰੀ ਮੁਿੱਰਦਆਾਂ 'ਤੇ ਰਿਚਾਰ ਿਟਾਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਰਮਲੇਗਾ। 
 

ਨਿੀਂ ਰਦਿੱਲੀ 

4 ਨਿੰਬਰ, 2020 

 

 

 

 
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. 

 

 


