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ਅਡੰਮੇਾਨ ਅਤ ੇਨਨਕਬੋਾਰ ਦ੍ਵ ੀਪ ਸਮਹੂ ਅਤ ੇਆਸਹੇ ਕਨੈਕਟੀਨਿਟੀ ਬਾਰ ੇਸਾਾਂਝਾ ਟਾਸਕ ਫਰੋਸ ਦ੍ੀ ਦੂ੍ਜੀ ਮੀਨਟਗੰ 

19 ਦ੍ਸਬੰਰ, 2022 

ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਨਕੋਬਾਰ ਦ੍ਵ ੀਪ ਸਮੂਹ (ANI) ਅਤੇ ਆਸੇਹ ਪ੍ਾਾਂਤ (ਇੰਡੋਨੇਸੀਆ) ਨਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਦੇ੍ ਨਿਕਾਸ ਬਾਰੇ 

ਸਾਾਂਝਾ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (JTF) ਦ੍ੀ ਦੂ੍ਜੀ ਬੈਠਕ 19 ਦ੍ਸੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ਨਿਿੱਚ ਹੋਈ। ਭਾਰਤੀ ਿਫ਼ਦ੍ ਦ੍ੀ 

ਅਗਿਾਈ ਨਿਦ੍ੇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ੍ ਸਾਾਂਝਾ ਸਕਿੱਤਰ (ਦ੍ਿੱਖਣ) ਸ੍ੀ ਨਿਸਿਾਸ ਸਪਕਲ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸੀਆਈ ਿਫ਼ਦ੍ ਦ੍ੀ 

ਅਗਿਾਈ  ਇੰਡੋਨੇਸੀਆ ਦੇ੍ ਨਿਦ੍ੇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ੍ ਦ੍ਿੱਖਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਧ ਏਸੀਆਈ ਮਾਮਨਲਆਾਂ ਦੇ੍ ਨਨਰਦ੍ੇਸਕ ਮਹਾਮਨਹਮ 

ਸ੍ੀ ਜਾਤਮੀਕੋ ਐਚ ਪ੍ਸੇਨਤਓ ਨੇ ਕੀਤੀ। 

 

2. ਇਸ ਮੀਨਟੰਗ ਦ੍ੌਰਾਨ ਿਫ਼ਦ੍ਾਾਂ ਦੇ੍ ਮੁਖੀਆਾਂ ਨੇ 2019 ਨਿਿੱਚ ਹੋਈ ਪਨਹਲੀ JTF ਮੀਨਟੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ANI ਅਤੇ ਆਸੇਹ 

ਨਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਨਿਕਨਸਤ ਕਰਨ ਨਿਿੱਚ ਹੋਈ ਤਰਿੱਕੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਪੇਸ ਚੁਣੌਤੀਆਾਂ ਦ੍ਾ ਜਾਇਜਾ ਨਲਆ। ANI ਅਤੇ 

ਆਸੇਹ ਦ੍ੀ ਆਰਨਿਕ ਸੰਭਾਿਨਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ੋਿੇਂ ਪਿੱਖਾਾਂ ਨੇ ਿਪਾਰ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਦ੍ੋਿਾਾਂ ਖੇਤਰਾਾਂ ਦੇ੍ ਲੋਕ 

ਪਿੱਧਰੀ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸਾਨਹਤ ਕਰਨ ਦੇ੍ ਤਰੀਨਕਆਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ੍ ਆਲੇ-ਦੁ੍ਆਲੇ ਬੰਦ੍ਰਗਾਹ ਨਾਲ 

ਸਬੰਧਤ ਬੁਨਨਆਦ੍ੀ ਢਾਾਂਚਾ ਪ੍ੋਜੈਕਟਾਾਂ ਦ੍ੀ ਸਨਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। 

 

3. JTF ਦ੍ੌਰਾਨ ਿਪਾਰ ਅਤੇ ਨਨਿੇਸ ਨੂੰ ਨਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ੋਿਾਾਂ ਪਾਨਸਆਾਂ ਦੇ੍ ਿਪਾਰਕ ਚੈਂਬਰਾਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਿੀ 

ਨਨਿੇਸਕਾਾਂ ਨਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਮੌਨਕਆਾਂ ਨੂੰ ਿਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਨਹਮਤੀ ਹੋਈ। ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ੍ 

ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣ ਦੇ੍ ਨਾਲ ਦ੍ੋਿੇਂ ਨਧਰਾਾਂ ਸਮੰੁਦ੍ਰੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਕਰੂਜ ਜਹਾਜ ਦੇ੍ ਸਫ਼ਰ ਤੇ 

ਟੂਰ ਆਪਰੇਟਰਾਾਂ ਨਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਉਤਸਾਨਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਹਮਤ ਹੋਈਆਾਂ। ਇਸ ਨਖਿੱਤੇ ਨਿਿੱਚ ਭਰਪੂਰ 

ਸਮੰੁਦ੍ਰੀ ਸਰੋਤਾਾਂ ਦੇ੍ ਮਿੱਦੇ੍ਨਜਰ ਦ੍ੋਿਾਣਾ ਪਿੱਖਾਾਂ ਨੇ ਮਿੱਛੀਆਾਂ ਫੜਨ ਦੇ੍ ਸੰਚਾਲਕਾਾਂ ਦ੍ੀ ਸਮਰਿੱਿਾ ਨਨਰਮਾਣ ਨਿਿੱਚ ਸਨਹਯੋਗ 

ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਦੂ੍ਜੇ ਦੇ੍ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਨਸਿੱਖਣ 'ਤੇ ਿੀ ਸਨਹਮਤੀ ਨਦ੍ਿੱਤੀ। JTF ਦ੍ੌਰਾਨ ANI ਅਤੇ ਆਸੇਹ ਨਿਚਕਾਰ 

ਅਕਾਦ੍ਨਮਕ ਸਨਹਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿੱਨਭਆਚਾਰਕ ਸਬੰਧਾਾਂ ਨੂੰ ਿਧਾਉਣ ਦੇ੍ ਤਰੀਨਕਆਾਂ 'ਤੇ ਿੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। 

 

4. ANI ਅਤੇ ਆਸੇਹ ਨਿਚਕਾਰ ਕਨੈਕਟੀਨਿਟੀ ਦ੍ਾ ਨਿਕਾਸ ਨਹੰਦ੍-ਪ੍ਸਾਾਂਤ ਖੇਤਰ ਨਿਿੱਚ ਸਮੰੁਦ੍ਰੀ ਸਨਹਯੋਗ ਦੇ੍ ਸਾਾਂਝ ੇ

ਨਦ੍੍ਸਟੀਕੋਣ ਦ੍ਾ ਮੁਿੱਖ ਤਿੱਤ ਹੈ, ਨਜਸ ਬਾਰੇ ਮਈ, 2018 ਨਿਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ੀ ਨਨਰੰਦ੍ਰ ਮੋਦ੍ੀ ਅਤੇ 



ਇੰਡੋਨੇਸੀਆਈ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਮਹਾਮਨਹਮ ਸ੍ੀ ਜੋਕੋ ਨਿਡੋਡੋ ਨੇ ਸਨਹਮਤੀ ਪ੍ਗਟਾਈ ਸੀ। JTF ਦ੍ਾ ਤੀਜਾ ਸੰਸਕਰਣ 

2023 ਨਿਿੱਚ ਆਸੇਹ ਨਿਿੱਚ ਹੋਣ ਦ੍ੀ ਉਮੀਦ੍ ਹੈ। 

 

ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ 

19 ਦ੍ਸੰਬਰ, 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. 

 


