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ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 18ਵੇਂ ਭਾਰਤ–ਆਸੀਆਨ ਸਮਮਟ ਦੀ ਸਮਿ–ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ 
28 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਆਸੀਆਨ’ (ASEAN) ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਰਨੇੂਈ ਦੇ ਮਿਾਮਮਿਮ ਸੁਲਤਾਨ ਿਾਜੀ 
ਿਸਨਅਲ ਬੋਲਕੀਆ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ 18ਵੇਂ ਭਾਰਤ–ਆਸੀਆਨ ਸਮਮਟ ’ਚ ਮਿੱਸਾ ਮਲਆ। ਇਿ ਸਮਮਟ ਵਰਚਅੁਲ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਆਯੋਮਜਤ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਤੇ ਇਸ ਮਵੱਚ ਆਸੀਆਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼੍ਾਾਂ ਦੇ ਮਸਆਸੀ ਆਗੂਆਾਂ ਨੇ ਮਿੱਸਾ ਮਲਆ। 

ਭਾਰਤ–ਆਸੀਆਨ ਸਾਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ 30ਵੀ ਾਂ ਵਰਹੇਗੰਢ ਦੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਉਪ੍ਲਬਧੀ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪ੍ਾਉਾਂਮਦਆਾਂ ਇਨਹਾਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜ–ਨੇਤਾਵਾਾਂ ਨੇ 
ਸਾਲ 2022 ਨੰੂ ‘ਭਾਰਤ–ਆਸੀਆਨ ਦੋਸਤੀ ਵਰਹੇ’ ਵਜੋਂ ਐਲਾਮਨਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਐਕਟ ਈਸਟ ਨੀਤੀ’ ਅਤ ੇ
ਮਵਆਪ੍ਕ ਮਿੰਦ–ੂਪ੍ਰਸ਼੍ਾਾਂਤ ਮਵਜ਼ਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਵਜ਼ਨ ’ਚ ਆਸੀਆਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਮਕਾ ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਮਿੰਦ–ਪ੍ਰਸ਼੍ਾਾਂਤ ਲੀ 
ਆਸੀਆਨ ਆਊਟਲੁਕ (ਏਓਆਈਪ੍ੀ) ਅਤ ੇਭਾਰਤ ਦੀ ਮਿੰਦ–ਪ੍ਰਸ਼੍ਾਾਂਤ ਮਿਾਸਾਗਰ ਪ੍ਮਿਲ (ਆਈਪ੍ੀਓਆਈ) ਮਵਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਉਤੱ ੇ
ਪ੍ੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਮਦਆਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਆਸੀਆਨ ਦੇ ਰਾਜ–ਨੇਤਾਵਾਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਮਵੱਚ ਸ਼੍ਾਾਂਤੀ, ਸਮਿਰਤਾ ਤੇ ਖ਼ਸ਼ੁ੍ਿਾਲੀ 
ਲਈ ਸਮਿਯੋਗ ਉਤੱੇ ‘ਭਾਰਤ–ਆਸੀਆਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮਬਆਨ’ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। 

ਕੋਮਵਡ-19 ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਮਦੰਮਦਆਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੇਤਰ ਮਵੱਚ ਮਿਾਮਾਰੀ ਮਵਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਣਿੱਕ 
ਪ੍ਰਯਤਨਾਾਂ ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤ ੇਇਸ ਮਦਸ਼੍ਾ ਮਵੱਚ ਆਸੀਆਨ ਦੀਆਾਂ ਪ੍ਮਿਲਾਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀ ਾਂਦੇ ਸਮਰਿਨ ਨੰੂ ਵੀ ਦਿੁਰਾਇਆ। 
ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਮਆਾਂਮਾਰ ਲਈ ਆਸੀਆਨ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਪ੍ਮਿਲ ਮਵੱਚ 200,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ ਦੇ ਕੋਮਵਡ-
19 ਮਰਸਪ੍ੌਂਸ ਫੰਡ ਮਵੱਚ 10 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਪ੍ਲਾਈ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਾਇਆ ਿੈ। 

ਇਨਹਾਾਂ ਨੇਤਾਵਾਾਂ ਨੇ ਭੌਮਤਕ, ਮਡਜੀਟਲ ਅਤ ੇਲੋਕਾਾਂ ਮਵਚਾਲੇ ਪ੍ਰਸਪ੍ਰ ਮਕਰਆਵਾਾਂ ਸਮੇਤ ਮਵਆਪ੍ਕ ਅਰਿਾਾਂ ਮਵੱਚ ਭਾਰਤ-ਆਸੀਆਨ ਦੀ 
ਸ਼੍ਮੂਲੀਅਤ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਮਵਚਾਰਾਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ-ਆਸੀਆਨ ਸੱਮਭਆਚਾਰਕ ਸਬੰਧਾਾਂ ਨੰੂ ਿੋਰ 
ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਸੀਆਨ ਸੱਮਭਆਚਾਰਕ ਮਵਰਾਸਤੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਮਤਆਰੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਰਿਨ 
ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਵਪ੍ਾਰ ਅਤੇ ਮਨਵੇਸ਼੍ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਮਵਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਆਰਮਿਕ ਪ੍ੁਨਰ–ਸੁਰਜੀਤੀ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਪ੍ਲਾਈ–ਲੜੀ ਦੇ ਮਵਮਵਧੀਕਰਣ ਅਤ ੇਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਿੱਤਵ ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਿੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਮਵੱਚ 
ਭਾਰਤ-ਆਸੀਆਨ ਐਫੱਟੀਏ ਮਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਮਦੱਤਾ। 

ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼੍ਾਾਂ ਦੇ ਮਸਆਸਤਦਾਨਾਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪ੍ਲਾਈ ਰਾਿੀ ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕ ੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਮਵਡ-19 ਮਿਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ 
ਖੇਤਰ ਮਵੱਚ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਾਾਂਝੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਮਕਾ ਦੀ ਸ਼੍ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਨਹਾਾਂ ਮਸਆਸਤਦਾਨਾਾਂ ਨੇ ਮਿੰਦ–ਪ੍ਰਸ਼੍ਾਾਂਤ ਖੇਤਰ 
ਮਵੱਚ ਆਸੀਆਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਮਕਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀ ਾਂਦੇ ਸਮਰਿਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀ ਸਾਰੇ 
ਮਸਆਸਤਦਾਨਾਾਂ ਦੇ ਸਾਾਂਝੇ ਮਬਆਨ ਰਾਿੀ ਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਮਵੱਚ ਭਾਰਤ-ਆਸੀਆਨ ਸਮਿਯੋਗ ਨੰੂ ਿੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। 

ਇਨਹਾਾਂ ਚਰਚਾਵਾਾਂ ਮਵੱਚ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਸਮੇਤ ਸਾਾਂਝੇ ਮਿਤਾਾਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਚੰਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼੍ਟਰੀ 
ਮੱੁਮਦਆਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਸ਼੍ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਮਗਆ। ਦੋਵੇਂ ਮਧਰਾਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼੍ਟਰੀ ਕਾਨੰੂਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ UNCLOS ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰ 
ਮਵੱਚ ਮਨਯਮ-ਅਧਾਮਰਤ ਆਦੇਸ਼੍ ਨੰੂ ਉਤਸ਼੍ਾਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿੱਤਤਾ ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਇਨਹਾਾਂ ਨੇਤਾਵਾਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ 
ਮਵੱਚ ਸ਼੍ਾਾਂਤੀ, ਸਮਿਰਤਾ, ਸੁਰੱਮਖਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਮਖਆ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤ ੇਇਸ ਨੰੂ ਉਤਸ਼੍ਾਮਿਤ ਕਰਨ ਅਤ ੇਇੱਕ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਮਵੱਚ 
ਨੇਵੀਗੇਸ਼੍ਨ ਅਤੇ ਜਿਾਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਵਸ਼ੇ੍ਸ਼੍ ਮਿੱਤਵ ਦੀ ਪ੍ੁਸ਼੍ਟੀ ਕੀਤੀ। 



ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ ਇੱਕ ਮਵਸ਼੍ਾਲ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਬਿਪੁ੍ੱਖੀ ਸਬੰਧਾਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਿਨ ਅਤੇ 18ਵੇਂ ਭਾਰਤ-ਆਸੀਆਨ 
ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ੱਖਾਾਂ ਦੀ ਸਮੀਮਖਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਚੱ ਪ੍ੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ-ਆਸੀਆਨ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ 
ਭਮਵੱਖ ਨੰੂ ਨਵੀ ਾਂ ਮਦਸ਼੍ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿੈ। 

  

 

ਨਵੀਂ ਦ ਿੱਲੀ 

28 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


