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ਗਆੁਢਂੀ ਦਸੇ  ਂਬ ਰ ੇਅਤੰਰ-ਮਤੰਰ ਲੇ ਤ ਲਮਲੇ ਸਮਹੂ ਦੀ ਮੀਟ ਗੰ 

12 ਅਪ੍ਰਲੈ, 2022 

 
1. ਅੱਜ ਵਟਦੇਸ ਼ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਸ਼੍ਰਟੰਗਲ  ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ੱਧਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਲ ੇਤ ਲਮੇਲ ਸਮੂਹ 

(IMCG) ਦੀ ਪ੍ਹਟਲੀ ਮੀ ਟੰਗ  ਬੁਲ ਈ। ਪ੍੍ਰਧ ਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਟੰਦਰ  ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਨੁਸ ਰ 

IMCG ਨੰੂ ਭ ਰਤ ਦੀ 'ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਫਸ ' ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੱੁਖ ਧ ਰ  ਦ  ਦ੍ਰਟਸ ੀਕੋਣ ਬਣ ਉਣ ਲਈ ਉੱਚ-ਪ੍ੱਧਰੀ 

ਤੰਤਰ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਵਟੱਚ ਸਥ ਪ੍ਟਤ ਕੀਤ  ਗਟਆ ਹੈ। 

 

2. ਅੱਜ ਦੀ ਮੀ ਟੰਗ ਵਟੱਚ ਗ੍ਰਹਟ, ਵਣਜ, ਵਟੱਤ, ਮੱਛੀ ਪ੍ ਲਣ ਦੇ ਮੰਤਰ ਲਟਆਂ/ਵਟਭ ਗ ਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਂ, 

ਰੱਖਟਆ, ਰੇਲਵੇ, ਆਰਥਟਕ ਮ ਮਲੇ, ਖਪ੍ਤਕ ਰ ਮ ਮਲੇ, ਖੇਤੀਬ ੜੀ ਅਤੇ ਕਟਸ ਨ ਭਲ ਈ, ਸੂਚਨ  ਅਤੇ 

ਪ੍੍ਰਸ ਰਣ ਅਤੇ ਕੈਬਨਟ  ਸਕੱਤਰੇਤ, ਰ ਸ਼ ਰੀ ਸੁਰੱਖਟਆ ਕਂੌਸਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੰਤਰ ਲਟਆਂ/ਵਟਭ ਗ ਂ ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮ ਇੰਦਟਆਂ ਸਮੇਤ ਸੀਮ  ਸੁਰੱਖਟਆ ਬਲ ਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਭ ਗ ਲਟਆ। ਇਸ ਮੀ ਟੰਗ 

ਵਟੱਚ ਅਫਗ ਨਟਸਤ ਨ, ਬੰਗਲ ਦੇਸ,਼ ਭੂ  ਨ, ਮ ਲਦੀਵ, ਮਟਆਂਮ ਰ, ਨੇਪ੍ ਲ, ਪ੍ ਕਟਸਤ ਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕ  

ਨ ਲ ਵਪ੍ ਰ ਅਤੇ ਨਟਵੇਸ਼, ਸੰਪ੍ਰਕ, ਸਰਹੱਦੀ ਬੁਨਟਆਦੀ ਢ ਂਚ , ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵਟਕ ਸ ਸਹਟਯੋਗ ਅਤੇ 

ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਟਆ ਆਦਟ ਖੇਤਰ ਂ ਵਟੱਚ ਭ ਰਤ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧ ਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਹਟਲੂਆਂ ਬ ਰ ੇਚਰਚ  ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂ੍ਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।  

 

3. ਵਟਦੇਸ ਼ਮੰਤਰ ਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਸ ਂਝ  ਸਕੱਤਰ ਂ ਦੁਆਰ  ਬੁਲ ਏ ਗਏ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਲੇ ਜੁਆਇੰ    ਸਕ 

ਫੋਰਸਟਜ਼ (JTF) IMCG ਨੰੂ ਮਦਦ ਦਟੰਦੇ ਹਨ। ਭ ਰਤ ਦੀ ਨੇਬਰਹੱੁਡ ਫਸ  ਨੀਤੀ ਤਹਟਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 

ਕਨੈਕ ੀਵਟ ੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅੰਤਰ-ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤਂੋ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪ੍ੱਧਰੀ ਸੰਪ੍ਰਕ ਵਰਗੇ ਲ ਭ ਪ੍੍ਰਦ ਨ ਕਰਨ ਲਈ 

ਭ ਰਤ ਸਰਕ ਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰ ਲੇ, ਵਟਭ ਗ, ਭ ਰਤ ਸਰਕ ਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰ ਜ ਸਰਕ ਰ ਂ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ 

ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਤ ਲਮੇਲ ਨ ਲ ਪ੍ੂਰੇ ਸਰਕ ਰੀ ਢ ਂਚੇ ਦੁਆਰ  ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਜ ਂਦ ੇਹਨ। IMCG ਨ ਲ ਸਰਕ ਰ 

ਅੰਦਰ ਸੰਸਥ ਗਤ ਤ ਲਮੇਲ ਦੇ ਮ ਮਲੇ 'ਚ ਹੋਰ ਸੁਧ ਰ ਆਵੇਗ  ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਂ ਨ ਲ ਭ ਰਤ ਦੇ 

ਸਬੰਧ ਂ ਬ ਰ ੇਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕ ਰੀ ਪ੍ਹੰੁਚ ਨੂੰ ਵਟਸਥ ਰਤ ਨਜ਼ਰੀਆ ਮਟਲੇਗ । 

 

ਨਵੀਂ ਦਟੱਲੀ 

12 ਅਪ੍੍ਰੈਲ, 2022 
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