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ਆਸੀਆਨ-ਇੰਡੀਆ ਥ ਕ
ੰ ਟੈਂਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਮੀਥਟੰਗ
13 ਮਈ, 2022
1. ਆਸੀਆਨ-ਇੰਡੀਆ ਥ ੰਕ ਟੈਂਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਮੀਥਟੰਗ 12-13 ਮਈ, 2022 ਨੰ ਮੰਤਰਾਲੇ
ਦੁ ਆਰਾ RIS, ਨਵੀਂ ਥਦੱਲੀ ਅਤੇ ਕੰਬੋਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਥਿਊਟ ਫਾਰ ਕੋਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ੀਸ (CICP) ਦੇ ਸਥਿਯੋਗ ਨਾਲ
ਥਮਲੇ ਜੁਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਗਈ।
2. ਭਾਰਤ ਦੇ ਥਵਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਥਸੱਥਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਾਜਕੁ ਮਾਰ ਰੰਜਨ ਥਸੰਘ ਅਤੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੇ ਥਵਦੇਸ਼ ਅਤੇ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰ ਕੁ ੰਗ ਫੋਕ ਨੇ ਸਾਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 7ਵੇਂ AINNT ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।
ਆਸੀਆਨ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਨੇ ਤਾਵਾਾਂ/ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਨੁ ਮਾਇੰਥਦਆਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਦਤਾਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਥਿਕਾਰੀਆਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਸ਼ਨ
ਥਵੱਿ ਥਿੱਸਾ ਥਲਆ। ਸਕੱਤਰ ਫੋਕ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸੰਬੋਿਨ ਥਵੱਿ ਥਸਿਤ, ਟੀਥਕਆਾਂ, ਜਲਵਾਯ ਪ੍ਥਰਵਰਤਨ ਅਤੇ ਸਪ੍ਲਾਈ ਿੇਨ
ਲਿਕੀਲੇ ਪ੍ਨ ਵਰਗੇ ਿੇਤਰਾਾਂ ਥਵੱਿ ਆਸੀਆਨ-ਭਾਰਤ ਸਥਿਯੋਗ ਨੰ ਮਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੀ। ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ
ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸੰਬੋਿਨ ਥਵੱਿ ਮਿਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਆਰਥ ਕ ਬਿਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਆਸੀਆਨ-ਭਾਰਤ ਸਥਿਯੋਗ ਲਈ
ਮਿੱਤਵਪ੍ਰਨ ਏਜੰਡਾ ਆਈਟਮਾਾਂ ਵਜੋਂ ਥਸਿਤ ਸੁਰੱਥਿਆ, ਥਡਜੀਟਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਿਰੀ ਅਤੇ ਥਟਕਾਊ ਬਿਾਲੀ ਥਵੱਿ
ਸਥਿਯੋਗ ਦੀ ਮਿੱਤਤਾ ਨੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
3. ਸਾਰੇ ਆਸੀਆਨ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੁਲਾਥਰਆਾਂ ਨੇ 'ਕੋਥਵਡ-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਬਿਾਲੀ: ਆਸੀਆਨ-ਭਾਰਤ
ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਿੇਤਰੀ ਸਥਿਯੋਗ ਏਜੰਡਾ' ਦੇ ਥਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਸਮਾਗਮ ਥਵੱਿ ਆਪ੍ਣੇ ਥਵਿਾਰ ਸਾਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
ਬੁਲਾਥਰਆਾਂ ਨੇ ਥਟਕਾਊ ਬਿਾਲੀ, ਥਸਿਤ ਥਵੱਿ ਸਥਿਯੋਗ, SDGs, MSMEs, ਕਨਕਟੀਥਵਟੀ ਅਤੇ ਸਪ੍ਲਾਈ ਿੇਨ
ਲਿਕੀਲੇ ਪ੍ਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਿੋਰ ਮੁੱਥਦਆਾਂ 'ਤੇ ਿਰਿਾ ਕੀਤੀ। ਆਲਮੀ ਆਰਥ ਕ ਥਦਰ ਸ਼ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਥਵੱਿ
ਥਵਦਵਾਨਾਾਂ, ਅਕਾਦਥਮਕਾਾਂ ਅਤੇ ਥ ੰਕ ਟੈਂਕਾਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ ਦਰਥਮਆਨ ਸੰਪ੍ਰਕ ਨੰ ਮਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਸਥਿਯੋਗੀ ਮੌਥਕਆਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਥਵਿਾਰ ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
4. ਆਸੀਆਨ-ਭਾਰਤ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਾਂਫਰੈਂਸ, ਥਜਸ ਥਵੱਿ ਥ ੰਕ ਟੈਂਕ, ਨੀਤੀ ਥਨਰਮਾਤਾ, ਥਵਦਵਾਨ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵਪ੍ਾਰਕ
ਪ੍ਰਤੀਥਨਿ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ, 2009 ਥਵੱਿ ਾਈਲੈਂ ਡ ਥਵੱਿ ਿੋਏ 7ਵੇਂ ਆਸੀਆਨ-ਭਾਰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਥਵੱਿ ਸਥਿਯੋਗ ਦੀ ਭਥਵੱਿੀ
ਥਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਾਂ ਨੰ ਨੀਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ ਾਥਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਥਗਆ ਸੀ। ਇਿ ਫੋਰਮ ਉੈੱਿ
ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਿੋਜ ਪ੍ਲੇ ਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਿ ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ-ਭਾਰਤ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੰ ਿੋਰ ਮਜ਼ਬਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਥਦਰ ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿ। AINTT ਦੀਆਾਂ ਥਪ੍ਛਲੀਆਾਂ ਛੇ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਾਂਫਰੈਂਸਾਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ
2012 ਥਵੱਿ ਨਵੀਂ ਥਦੱਲੀ, 2013 ਥਵੱਿ ਥਵਏਨਥਟਏਨ, 2014 ਥਵੱਿ ਿਨੋ ਈ, 2015 ਥਵੱਿ ਕੁ ਆਲਾਲੰਪ੍ੁਰ, 2018 ਥਵੱਿ

ਜਕਾਰਤਾ ਅਤੇ 2020 ਥਵੱਿ ਬੈਂਕਾਕ ਥਵੱਿ ਿੋਈਆਾਂ ਸਨ।
ਨਵੀਂ ਥਦੱਲੀ
13 ਮਈ, 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.

