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ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ 17ਵੇਂ ਆਸੀਆਨ ਭਾਰਤ ਸਸਖਰ ਸੰਮਲੇਨ ਨ  ੰਸੰਬਸੋਧਤ 

12 ਨਵੰਬਰ, 2020 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਸਰੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਵਅਤਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ ਦੇ ਮੌਜ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਾਮਸਹਮ ਗੁਏਨ ਸੁਆਨ 

ਫੁਕ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ 17ਵੇਂ ਆਸੀਆਨ-ਭਾਰਤ ਸਸਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਸਵਚ ਸਹੱਸਾ ਸਲਆ। ਇਹ ਸਸਖਰ ਸੰਮੇਲਨ, ਸਜਸ ਸਵੱਚ ਆਸ਼੍ੀਅਨ ਦੇ ਸਾਰ ੇ

ਦਸ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼੍ਾ਼ਾਂ ਨੇ ਸਹੱਸਾ ਸਲਆ, ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਸਧਅਮ ਰਾਹੀਂ ਆਯੋਸਜਤ ਕੀਤਾ ਸਗਆ। 

ਸਸਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨ ੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ "ਐਕਟ ਈਸਟ" ਸਵੱਚ ਆਸੀਆਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ 

ਸਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਾ਼ਾਂ ਨੇ ਸਕਹਾ ਸਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਸ਼੍ਾ਼ਾਂਤ ਨਜ਼ਰੀਏ ਸਵੱਚ ਇੱਕਜੁਟ, ਕਾਰਜਸ਼੍ੀਲ ਅਤੇ ਖੁਸ਼੍ਹਾਲ ਆਸੀਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ 

ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਸਵੱਚ ਸਭਨਾ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਸਖਆ ਅਤੇ ਸਵਕਾਸ (SAGAR) ਸਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਾਉਂਦਾ ਹੈ)। ਪ੍ਰਧਾਨ 

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ, ਖੁੱਲਾ, ਸਮਾਵੇਸ਼੍ੀ ਅਤੇ ਸਨਯਮ-ਅਧਾਰਤ ਸਹੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼੍ਾ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਸ਼੍ਾ਼ਾਂਤ 

ਸਮੁੰਦਰੀ ਪ੍ਸਹਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ -ਪ੍ਰਸ਼੍ਾ਼ਾਂਤ ਬਾਰ ੇਆਸੀਆਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਰਸਮਆਨ ਸਮਲਵਰਤਨ ਮਜ਼ਬ ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ 

ਸਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਾ਼ਾਂ ਨੇ ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼੍ਾ਼ਾਂ ਨ ੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਸ਼੍ਾ਼ਾਂਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪ੍ਸਹਲ (IPOI) ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥੰਮ੍ਾ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਸਹਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ 

ਸੱਦਾ ਸਦੱਤਾ। 

COVID -19 ਬਾਰ ੇਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਅਤੇ ਕੌਮਾ਼ਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ੰ ਸਦੱਤੀ ਗਈ ਸਵਆਪ੍ਕ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ 

ਚਾਨਣਾ ਪ੍ਾਇਆ ਅਤੇ ਮਹਾ਼ਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਸਜੱਠਣ ਲਈ ਆਸੀਆਨ ਦੀਆ਼ਾਂ ਪ੍ਸਹਲਕਦਮੀਆ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 

COVID -19 ਆਸੀਅਨ ਸਰਸਪ੍ਾ਼ਾਂਸ ਫੰਡ ਸਵਚ 10 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਸੀਅਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਸਮਆਨ ਵਧੇਰੇ ਭੌਸਤਕ ਅਤੇ ਸਡਜੀਟਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉੱਤ ੇਵੀ ਜ਼ੋਰ ਸਦੱਤਾ ਅਤੇ 

ਆਸੀਅਨ ਅੰਦਰ ਸੰਪ੍ਰਕ ਨ ੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ  1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ ੇਦੀ ਪੇ੍ਸ਼੍ਕਸ਼੍ ਦੁਹਰਾਈ। ਵਪ੍ਾਰ 

ਅਤੇ ਸਨਵੇਸ਼੍ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦ ੇਹੋਏ ਉਨ੍ਾ਼ਾਂ ਨੇ COVID ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਆਰਸਥਕ ਬਹਾਲੀ ਲਈ  ਸਪ੍ਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ 

ਲਚਕੀਲੇਪ੍ਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪ੍ਾਇਆ। 

 

  



ਆਸੀਆਨ ਆਗ ਆ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਖਤੱੇ ਸਵੱਚ ਸ਼੍ਾ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਸਥਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਸਵੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨ ੰ ਮੰਸਨਆ ਅਤੇ ਆਸੀਅਨ ਦੀ 

ਕੇਂਦਰੀ ਭ ਸਮਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਆਗ ਆ਼ਾਂ ਨੇ 2021-2025 ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਸੀਆਨ-ਭਾਰਤ ਕਾਰਜ 

ਯੋਜਨਾ ਨ ੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। 

ਇਸ ਮੌਕ ੇਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਸਣੇ ਸਾ਼ਾਂਝੀ ਸਦਲਚਸਪ੍ੀ ਅਤੇ ਸਚੰਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾ਼ਾਂਤਰੀ 

ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸ਼੍ਾਮਲ ਸਨ. ਦੋਵਾ਼ਾਂ ਪੱ੍ਖਾ਼ਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼੍ਟਰੀ ਕਾਨ ੰਨਾ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ UNCLOS, ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਸਵਚ 

ਸਨਯਮ-ਅਧਾਰਤ ਸਵਵਸਥਾ ਨ ੰ ਉਤਸ਼੍ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰ ੇਸਕਹਾ। ਆਗ ਆ਼ਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਸਵੱਚ ਸ਼੍ਾ਼ਾਂਤੀ, ਸਸਥਰਤਾ 

ਅਤੇ ਸੁਰੱਸਖਆ ਨ ੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼੍ਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨੈਵੀਗੇਸ਼੍ਨ ਅਤੇ ਓਵਰਫਲਾਈਟ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨ ੰ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। 

ਨਵੀਂ ਸਦੱਲੀ 

12 ਨਵੰਬਰ, 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. 

 


