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ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਬਾਰ ੇਭਾਰਤ-ਮੰਗੋਲੀਆ ਦੀ ਸਾਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 7ਵੀਂ ਬੈਠਕ  

3 ਦਸੰਬਰ, 2020 

 
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ-ਮੰਗੋਲੀਆ ਦੀ ਸਾਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 7ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਹਿਅਮ ਰਾਿੀਂ 3 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨ ੰ ਿੋਈ। 
ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ (EAM) ਡਾ. ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਮੰਗੋਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ 

ਅਤੇ ਮੁੁੱਖ ਕੈਹਬਨੇਟ ਸਕੁੱਤਰ ਮਿਾਮਹਿਮ ਸ਼ਰੀ ਐਲ ਓਯ ਨ-ਅਰਦੇਨੇ ਨੇ ਕੀਤੀ। 
 

2. ਦੋਵਾਾਂ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਸਮੁੁੱਚੇ ਦੁਵੁੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਸਾਰ ੇਮੁੁੱਹਦਆਾਂ 'ਤੇ ਹਵਆਪ੍ਕ ਹਵਚਾਰ ਵਟਾਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ। ਦੋਵਾਾਂ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਮਈ, 

2015 ਹਵੁੱਚ ਿੋਈ ਪ੍ਰਿਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹਰੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੰਗੋਲੀਆ ਦੀ ਇਹਤਿਾਸਕ, ਅਹਿਕਾਹਰਤ ਫੇਰੀ ਨ ੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਹਜਸ ਦੌਰਾਨ 

ਦੋਵਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ੁੱਿਰ ਵਿਾ ਕੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਾਂ ਹਿਰਾਾਂ ਨੇ ਮੰਗੋਲੀਆਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪ੍ਤੀ 

ਮਿਾਮਹਿਮ ਸ਼ਰੀ ਖਾਲਟਾਮਾਗੀਨ ਬਟੁਲਗਾ ਦੁਆਰਾ ਸਤੰਬਰ, 2019 ਹਵੁੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਹਿਕਾਹਰਤ ਫੇਰੀ ਨ ੰ ਵੀ ਯਾਦ 

ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਕਿਾ ਹਕ ਇਿਨਾਾਂ ਫੇਰੀਆਾਂ ਨੇ ਦੁਵੁੱਲੇ ਸਬੰਿਾਾਂ ਅਤੇ ਸਾਾਂਝ ੇਕਦਰਾਾਂ ਕੀਮਤਾਾਂ ਨ ੰ ਅੁੱਗ ੇਵਿਾਉਣ ਹਵਚ ਵੁੱਡਾ ਹਿੁੱਸਾ ਪ੍ਾਇਆ। 
 

3. ਦੋਿਾਾਂ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੁੱਲ ਨ ੰ ਮੰਹਨਆ ਹਕ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮੰਗੋਲੀਆ ਹਵਚਾਲੇ ਕ ਟਨੀਤਕ ਸੰਬੰਿ ਸਥਾਪ੍ਤ ਿੋਣ ਦੀ 

65ਵੀਂ ਵਰੇਗੰਢ ਿ।ੈ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੁੱਲ ਤੇ ਤੁੱਸਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹਕ ਦੋਵਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਹਵਚਾਲੇ ਸਬੰਿ, ਖਾਸਕਰ ਹਪ੍ਛਲੇ ਸਾਲਾਾਂ ਅੰਦਰ, ਿੋਰ 

ਡ ੰਘ ੇਅਤੇ ਮਜ਼ਬ ਤ ਿੋਏ ਿਨ। 
 

4. ਕ ਟਨੀਤਕ ਸਬੰਿਾਾਂ ਦੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਿੋਣ ਦੀ 65ਵੀਂ ਵਰੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੰਗੋਲੀਅਨ ਪ੍ੁੱਖ ਨੇ ਮੰਗੋਲੀਆ ਪੋ੍ਸਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਕ ਹਰਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ। ਹਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਲ 108 ਖੰਡਾਾਂ ਵਾਲੀ ਬੋਿੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਲਖਤ ਮੰਗੋਲੀਆਈ ਕੰਜ ਰ ਦੇ 25 ਖੰਡ 

ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੌਂਪ੍ੇ, ਜੋ ਹਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਨ ਸਹਿਪ੍ਟ ਮੁਹਿੰਮ ਅਿੀਨ ਛਾਪ੍ ੇਗਏ ਿਨ। 
 

5. ਦੋਵਾਾਂ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਬਿੁਪ੍ੁੱਖੀ ਫੋਰਮਾਾਂ ਹਵੁੱਚ ਦੋਵਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਹਵਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨ ੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹਕਿਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾ 

ਨ ੰ ਜਾਰੀ ਰੁੱਖਣ ਅਤੇ ਸਬੰਹਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੋਰਮਾਾਂ ਹਵੁੱਚ ਇੁੱਕ ਦ ਜੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹਦੁੱਤੀ।  
 

6. ਭਾਰਤੀ ਪ੍ੁੱਖ ਨੇ ਮੰਗੋਲੀਆ ਵੁੱਲੋਂ  ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਲਰ ਅਲਾਇੰਸ ਹਵੁੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਾਂ ਹਿਰਾਾਂ 
ਨੇ ਇਸ ਗੁੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹਕ ਇਸ ਪ੍ਹਿਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ, ਮੰਗੋਲੀਆ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਹਵੁੱਚ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨ ੰ 

ਉਤਸ਼ਾਿ ਹਮਲੇਗਾ। 
 

7. ਦੋਵਾਾਂ ਹਿਰਾਾਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਿੀ ਉਲਾਨਬਾਟਰ ਹਵੁੱਚ ਇੁੱਕ ਆਯੁਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਉੱਤ ੇਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। 
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ੁੱਖ ਨੇ  ਮੰਗੋਲੀਆ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਹਰਕਾਾਂ ਲਈ 'ਪ੍ਿੁੰਚਣ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ' ਸਿ ਲਤ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। 



 

8. ਦੋਵਾਾਂ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਤੁੱਸਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹਕ COVID -19 ਦੀਆਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ ਹਪ੍ਛਲੇ ਕੁਝ ਮਿੀਹਨਆਾਂ ਅੰਦਰ ਦੋਵਾਾਂ 

ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦਰਹਮਆਨ ਕਈ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਫਲਾਈਟਾਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਿ ਕੀਤਾ ਹਗਆ, ਹਜਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਾਂ ਹਿਰਾਾਂ ਦੇ ਨਾਗਹਰਕ ਆਪੋ੍ ਆਪ੍ਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪ੍ਸ 

ਪ੍ਰਤ ਸਕ।ੇ ਦੋਵਾਾਂ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ COVID -19 ਨਾਲ ਨਹਜੁੱਠਣ ਲਈ ਸੰਭਾਵਤ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰ ੇਹਵਚਾਰ ਵਟਾਾਂਦਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਹਜਸ 

ਹਵੁੱਚ ਮੰਗੋਲੀਆ ਵੁੱਲੋਂ  ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਭਹਵੁੱਖ ਹਵੁੱਚ COVID -19 ਦੇ ਟੀਕ ੇਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ। 
 

9. ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਾਂ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਮੌਜ ਦਾ ਹਵਕਾਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਾਂ ਦੀ ਤਰੁੱਕੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਹਲਆ, ਹਜੰਨਾਾਂ ਹਵੁੱਚ 

1.236 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਿੈਹਡਟ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਹਰਫਾਇਨਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ 

ਵਾਲਾ ਅਟਲ ਹਬਿਾਰੀ ਵਾਜਪ੍ਾਈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਇਨ ICT ਆਉਟਸੋਰਹਸੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ। 
 

10. ਦੋਨਾਾਂ ਹਿਰਾਾਂ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ-ਮੰਗੋਲੀਆ ਦੀ ਸਾਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 2021 ਹਵੁੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਉੱਤ ੇ

ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। 
 

ਨਵੀਂ ਹਦਲੀ 

3 ਦਸੰਬਰ, 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. 
 

 

 


