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ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ ਨੇ ਇਡੰੋ-ਪ੍ਸੈਿਸਿਕ ਇਕਨੌਸਮਕ ਿਰਮੇਵਰਕ ਿਰੌ ਪ੍ਰਿੋਪ੍ਸੇਰਟੀ ਲਾਾਂਚ 
ਕਰਨ ਦ ੇਿਮਾਗਮ ਸਵਿੱਚ ਸ ਿੱਿਾ ਸਲਆ 
 

ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਿ਼੍ਰੀ ਨਰੇਾਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਿੱਜ ਟੋਕੀਓ ਵਸਿੱਚ ਇੰਡੋ-ਪੈ੍ਿਸਿਸਕ ਇਕਨੌਮਸਕ ਿਰੇਮਵਰਕ ਿੌਰ 

ਪ੍੍ਰੋਿਪ੍ੇਰਸਟੀ (ਆਈਪ੍ੀਈਐਿੱਿ) ਲਾਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਯੋਜਸਤ ਇਿੱਕ ਿਮਾਗਮ ਵਸਿੱਚ  ਸਿੱਿਾ ਲਸਆ। ਇਿ ਿਮਾਗਮ ਵਸਿੱਚ 

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਿ਼ਟਰਪ੍ਤੀ ਮਸਿਟਰ ਜੋਿੇਿ ਆਰ ਬਾਇਡਨ ਅਤੇ ਜਪ੍ਾਨ ਦੇ ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਸਿਟਰ ਿੁਮਸਓ ਕਸਸ਼ਸਦਾ ਅਤੇ 

ਨਾਲ  ੀ ਦੂਿਰੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਿ਼ਾਾਂ ਜਸਵੇਾਂ ਕਸ ਆਿਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬਰੂਨੇਈ, ਇੰਡੋਨੇਿ਼ੀਆ, ਕੋਰੀਆ 

ਗਣਰਾਜ, ਮਲੇਿ਼ੀਆ, ਨਸਊਜ਼ੀਲੈਾਂਡ, ਿਸਲੀਪ੍ੀਨਜ਼, ਿਸੰਗਾਪੁ੍ਰ, ਥਾਈਲੈਾਂਡ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਾਂ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਸਅਮ 

ਨਾਲ ਸ਼ਸਰਕਤ ਕੀਤੀ। 

2.ਇਿੱਕ ਿੰਯੁਕਤ ਬਸਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਸਆ ਿੀ, ਜੋ ਕਸ ਆਈਪ੍ੀਈਐਿੱਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਪ੍ਸਤ ਮੁਿੱਖ ਤਿੱਤਾਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ 

 ੈ। 

3.ਆਈਪ੍ੀਈਐਿੱਿ  ਸੰਦ-ਪ੍੍ਰਿ਼ਾਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਸਿੱਚ ਲਚਕਤਾ, ਿਥਸਰਤਾ, ਿਮਾਵੇਿ਼ਤਾ, ਆਰਥਸਕ ਵਸਕਾਿ, ਨਸਰਪ੍ਿੱਖਤਾ ਅਤੇ 

ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਿ਼ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇਿ਼ਾਾਂ ਵਸਿੱਚ ਆਰਥਸਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ਼ਸਿ਼ 
ਕਰਦਾ  ੈ। 

4.ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਮਾਰੋ  ਦੌਰਾਨ ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਟਸਿੱਪ੍ਣੀਆਾਂ ਵਸਿੱਚ, ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਸ ਾ ਕਸ ਆਈਪ੍ੀਈਐਿੱਿ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇੰਡੋ-
ਪ੍੍ਰਿ਼ਾਾਂਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਸਿ਼ਵ ਆਰਥਸਕ ਵਸਕਾਿ ਦਾ ਇੰਜਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਿਮੂ ਸਕ ਇਿੱਛਾ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ  ੈ। ਭਾਰਤ 

ਇਤਸ ਾਿਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ  ਸੰਦ-ਪ੍੍ਰਸ਼ਾਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਸਿੱਚ ਵਪ੍ਾਰਕ ਪ੍੍ਰਵਾ  ਦੇ ਕੇਾਂਦਰ ਵਸਿੱਚ ਰਸ ਾ  ੈ, ਜਸਿ ਪ੍ਾਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਥਲ 

ਵਸਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਿਭ ਤੋਾਂ ਪੁ੍ਰਾਣੀ ਵਪ੍ਾਰਕ ਬੰਦਰਗਾ   ੈ। ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ  ਸੰਦ-ਪ੍੍ਰਿ਼ਾਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਾਂ ਆਰਥਸਕ 

ਚੁਣੌਤੀਆਾਂ ਨਾਲ ਨਜਸਿੱਠਣ ਲਈ ਿਾਾਂਝੇ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ  ਿੱਲ ਲਿੱਭਣ ਦਾ ਿਿੱਦਾ ਦਸਿੱਤਾ। 

5.ਉਨ੍ ਾਾਂ ਇਿੱਕ ਆਈਪ੍ੀਈਐਿੱਿ ਲਈ ਿਾਰੇ  ਸੰਦ-ਪ੍੍ਰਸ਼ਾਾਂਤ ਦੇਿ਼ਾਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਪ੍੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬਿੱਧਤਾ ਪ੍੍ਰਗਟਾਈ 
ਜੋ ਕਸ ਿਮਾਵੇਿ਼ੀ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ  ੈ। ਉਨ੍ ਾਾਂ ਰੇਖਾਾਂਕਸਤ ਕੀਤਾ ਕਸ ਲਚਕੀਲੀ ਿਪ੍ਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਬੁਨਸਆਦ 3ਟੀ ਦੀ  ੋਣੀ 

ਚਾ ੀਦੀ  ੈ - ਟਰਿੱਿਟ, ਪ੍ਾਰਦਰਿ਼ਤਾ ਅਤੇ ਿਮਾਾਂਬਿੱਧਤਾ (Trust, Transparency and Timeliness)। 

6.ਭਾਰਤ ਇਿੱਕ ਮੁਕਤ, ਖੁਿੱਲ੍ ੇ ਅਤੇ ਿੰਮਲਸਤ  ਸੰਦ-ਪ੍੍ਰਿ਼ਾਾਂਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪ੍੍ਰਤੀਬਿੱਧ  ੈ ਅਤੇ ਵਸਿ਼ਵਾਿ ਕਰਦਾ  ੈ ਕਸ ਨਸਰੰਤਰ 
ਵਸਕਾਿ, ਿ਼ਾਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਿ਼ ਾਲੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲਾਾਂ ਵਸਚਕਾਰ ਆਰਥਸਕ ਿਬੰਧਾਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ ਮ ਿੱਤਵਪੂ੍ਰਨ  ੈ। ਭਾਰਤ 

ਆਈਪ੍ੀਈਐਿੱਿ ਦੇ ਤ ਸਤ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਿ਼ਾਾਂ ਨਾਲ ਿ ਸਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਆਰਥਸਕ ਿੰਪ੍ਰਕ, ਏਕੀਕਰਣ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ 

ਅੰਦਰ ਵਪ੍ਾਰ ਅਤੇ ਨਸਵੇਿ਼ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਿੁਕ  ੈ। 

  



 

7.ਆਈਪ੍ੀਈਐਿੱਿ ਦੀ ਿਥਾਪ੍ਨਾ ਲਈ ਅਿੱਜ ਪ੍੍ਰਕਸਰਸਆ ਦੀ ਿੁ਼ਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਿ਼ ਆਰਥਸਕ ਿ ਸਯੋਗ ਨੰੂ 

ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਾਾਂਝੇ ਲਕਸ਼ਾਾਂ ਨੂੰ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਸਆਨ ਕੇਾਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ  ੋਏ ਚਰਚਾ ਿੁ਼ਰੂ ਕਰਨਗੇ। 

 
 

ਟਕੋੀਓ 

23 ਮਈ, 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. 

 


