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ਆਸੀਆਨ ਅਤ ੇਭਾਰਤ ਦ ੇਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ 24ਵੀਂ ਮੀਧ ਿੰਗ 

15 ਜਨੂ, 2022 

1. ਸਕੱਤਰ (ਪੂਰਬ) ਸ਼੍ਰੀ ਸੌਰਭ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਧਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਸਥਾਈ ਸਕੱਤਰ ਮਹਾਮਧਹਮ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਐਲਬਰ  ਚੂਆ ਨਾਲ 15 ਜੂਨ, 

2022 ਨੂਿੰ ਨਵੀਂ ਧਦੱਲੀ ਧਵੱਚ ਹੋਈ ਆਸੀਆਨ-ਭਾਰਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਂਦੀ 24ਵੀਂ ਮੀਧ ਿੰਗ ਦੀ ਸਧਹ-ਪਰਿਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। 

ਇਸ ਮੀਧ ਿੰਗ ਧਵੱਚ ਆਸੀਆਨ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼੍ਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਂਨੇ ਵੀ ਭਾਗ ਧਲਆ। 

2. ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਧ ਿੰਗ ਧਵਚ ਆਸੀਆਨ-ਭਾਰਤ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਭਧਵੱਖੀ ਧਦਸ਼੍ਾ ਦੀ 

ਸਮੀਧਖਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ ਵੱਲੋਂ   ਸਿੰਵਾਦ ਸਬਿੰਿਾਂ ਦੀ 30ਵੀਂ ਵਰਹੇਗਿੰਢ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੀਨੀਅਰ 

ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਂਦੀ ਮੀਧ ਿੰਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਧਤਿੰਨਾਂ ਥਿੰਮਹਾਂ - ਰਾਜਨੀਧਤਕ-ਸੁਰੱਧਖਆ, ਆਰਧਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਧਜਕ-

ਸੱਧਭਆਚਾਰਕ ਅਿੀਨ ਸਧਹਯੋਗ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ। ਮੀਧ ਿੰਗ ਧਵੱਚ ਆਸੀਆਨ-ਭਾਰਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (2021-

2025) ਨੂਿੰ ਅੱਗ ੇਧਲਜਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋਵਾ ਂਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੋਧਵਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਬਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਆਪਸੀ ਧਹਤੱਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਅਿੰਤਰਰਾਸ਼੍ ਰੀ ਮੁੱਧਦਆ ਂ'ਤੇ ਵੀ ਧਵਚਾਰ ਵ ਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। 

3. ਸਕੱਤਰ (ਪੂਰਬ) ਨੇ ਕਿੰ ਰੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਰ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਆਸੀਆਨ-ਭਾਰਤ ਸਬਿੰਿਾਂ ਨੂਿੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਧਵਚੱ ਧਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ 

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਧਹਿੰਦ-ਪਰਸ਼੍ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ  ਨਜ਼ਰੀਏ ਧਵੱਚ 

ਆਸੀਆਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਧਮਕਾ ਨੂਿੰ ਰੇਖਾਂਧਕਤ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਆਸੀਆਨ-ਭਾਰਤ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂਿੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 

ਲਈ ਧਹਿੰਦ-ਪਰਸ਼੍ਾਂਤ (AOIP) ਬਾਰੇ ਆਸੀਆਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ 'ਤੇ ਸਧਹਯੋਗ ਬਾਰ ੇਆਸੀਆਨ-ਭਾਰਤ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨ ਨੂਿੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ 

ਜ਼ੋਰ ਧਦੱਤਾ। ਆਸੀਆਨ ਪੱਖ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਧਵੱਚ ਆਸੀਆਨ ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚ ੇਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ 

ਧਹਮਾਇਤ  ਦੀ ਸ਼੍ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। 

4. ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾ ਂਨੇ ਆਸੀਆਨ-ਭਾਰਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ 30ਵੀਂ ਵਰਹੇਗਿੰਢ ਦੇ ਧਸਲਧਸਲੇ ਧਵਚ ਸਾਲ 2022 ਨੂਿੰ ਆਸੀਆਨ-ਭਾਰਤ 

ਧਮੱਤਰਤਾ ਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਗਰਮਾ ਦ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਧਲਆ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ ਦਰਧਮਆਨ 

ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਧਤਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸੱਧਭਆਚਾਰਕ ਸਬਿੰਿ ਚੌਥੇ ਦਹਾਕ ੇਧਵੱਚ ਪਰਵੇਸ਼੍ ਕਰ ਰਹੀ ASEAN-ਭਾਰਤ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ 

ਨੀਂਹ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦ ੇਹਨ। 

 

ਨਵੀਂ ਧਦੱਲੀ, 

15 ਜੂਨ, 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. 

 


