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ਭਾਰਤ-ਥਾਈਲੈਂਡ ਦ ੇਵਿਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰਾਾਂ  ਵਿਚਾਲੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰ ੇ
21 ਅਪ੍ਰਲੈ, 2022 
 
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਾਂਡ ਦੇ ਿਵਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰਾਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰੇ ਦਾ ਛੇਿਾਾਂ ਗੇੜ 21 ਅਪ੍੍ਰੈਲ, 2022 ਨੂੰ ਨਿੀਾਂ ਦਵੱਲੀ 

ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ। ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰੇ ਦੀ ਸਹਵ-ਪ੍੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ (ਪ੍ੂਰਬ) ਸ਼੍ਰੀ 

ਸੌਰਭ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਾਂਡ ਦੇ ਿਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਥਾਈ ਸਕੱਤਰ ਮਹਾਮਹਵਮ  ਸ਼੍ਰੀ  ਥਾਨੀ ਥੋਾਂਗਫਾਕਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। 

COVID -19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਿਰੇ 3 ਸਾਲਾਾਂ ਦੇ ਿਕਫ਼ੇ ਤੋਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ। 

 

ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੋਿਾਾਂ ਿਫ਼ਦਾਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਵਕ, ਰੱਖਵਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਵਆ, ਆਰਥਵਕ ਅਤੇ ਿਪ੍ਾਰਕ, ਸੱਭਵਆਚਾਰਕ, 

ਿਵਗਵਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸੈਰ-ਸਪ੍ਾਟਾ, ਲੋਕ ਪ੍ੱਧਰੀ ਸਬੰਧ, COVID -19 ਤੋਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਆਰਥਵਕ ਬਹਾਲੀ, 

ਿੈਕਸੀਨ ਸਹਵਯੋਗ ਸਮੇਤ ਸਮੱੁਚੇ ਦੁਿੱਲੇ ਸਬੰਧਾਾਂ ਅਤੇ ਆਪ੍ਸੀ ਹਵੱਤ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਵਆਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਵਆ ਕੀਤੀ । ਦੋਿਾਾਂ ਪ੍ੱਖਾਾਂ 

ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਾਂ ਖੇਤਰਾਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਵਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪ੍ਣੀ ਿਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਦੋਿੇਾਂ ਪ੍ੱਖਾਾਂ ਨੇ  

ਭਾਰਤ-ਮਵਆਾਂਮਾਰ-ਥਾਈਲੈਾਂਡ ਟ੍ਰਾਈਲੈਟਰਲ ਹਾਈਿੇਅ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿੱਡੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਾਂ ਦੇ ਸੰਪ੍ਰਕਾਾਂ ਸਮੇਤ 

ਸੰਪ੍ਰਕ ਨੂੰ ਬਵਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਿੀ ਸਹਵਮਤੀ ਦਵੱਤੀ। ਿਫ਼ਦਾਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 

ਸੰਗਠਨਾਾਂ ਿਵੱਚ ਸਹਵਯੋਗ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁਪ੍ੱਖੀ ਮੁੱਦਵਆਾਂ 'ਤੇ ਿੀ ਿਵਚਾਰ - ਿਟਾਾਂਦਰੇ  ਕੀਤਾ । ਸਕੱਤਰ (ਪ੍ੂਰਬ) ਨੇ 

2022-23 ਲਈ BIMSTEC  ਦੀ ਪ੍੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੰਭਾਲਣ 'ਤੇ ਥਾਈਲੈਾਂਡ ਨੂੰ ਿਧਾਈ ਦਵੱਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ੂਰਨ 

ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਵਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਵੱਤਾ। ਦੋਿੇਾਂ ਪ੍ੱਖਾਾਂ ਨੇ ਦੁਿੱਲ ੇਸਬੰਧਾਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੰੂਘਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ 

ਕਰਨ ਦੀ ਆਪ੍ਣੀ ਿਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। 

 

ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਾਂਡ ਦਰਮਵਆਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਦੀ 75ਿੀਾਂ ਿਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋਿੇਾਂ 

ਪ੍ੱਖਾਾਂ ਨ ੇਇਸ ਇਤਵਹਾਸਕ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਢੁੱਕਿੇਾਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ 'ਤੇ ਸਹਵਮਤੀ ਦਵੱਤੀ।  ਥਾਈ ਿਫ਼ਦ ਨੇ 21 ਅਪ੍੍ਰੈਲ, 

2022 ਨੂੰ ਿਵਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰੰਜਨ ਸਵੰਘ ਨਾਲ ਿੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। 

 

 
ਨਿੀਾਂ ਦਵੱਲੀ 

21 ਅਪ੍੍ਰੈਲ, 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. 

 


