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ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕੀਤਾ 13ਵੇਂ ASEM ਦ ੇਰੀਟਰੀਟ ਸਤਰ ਨ ੂੰ ਸੂੰਬਧੋਤ  
 

26 ਨਵੂੰਬਰ, 2021 

 

ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਮਜੌ ਦਾ ਆਲਮੀ ਵਵਵਸਥਾ ਦੀਆਾਂ ਕਮੀਆਾਂ ਨ ੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹ;ੈ ਇਹਨਾਾਂ ਕਮੀਆਾਂ ਨ ੂੰ ਦ ਰ ਕਰਨ 

ਲਈ ਬਹਪੁਖੱੀ ਅਤ ੇਸਵਹਯਗੋੀ ਪਹੁੂੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈ- ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 
 

ਸਮੁੂੰਦਰ ਖਸੁ਼ਹਾਲੀ ਦੀਆਾਂ ਰਾਹਾਾਂ ਹਨ; ਇਹ ਗਲੱ ਮਹਤੱਵਪ ਰਨ ਹ ੈਵਕ ਉਹਨਾਾਂ ਤਕੱ ਪਹੁੂੰਚ ਮਕੁਤ ਅਤ ੇਵਬਨਾਾਂ 

ਵਕਸ ੇਬਝੋ ਦ ੇਬਣੀ ਰਹ ੇ- ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 
 

ਜਲਵਾਯ  ਪਵਰਵਰਤਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਜਲਵਾਯ  ਵਨਆਾਂ ਹ ੈ- ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 
 

ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 13ਵੇਂ ਏਸ਼ੀਆ-ਯ ਰਪ ਵਸਖਰ ਸੂੰਮਲੇਨ ਦ ੇਰੀਟਰੀਟ ਸਤਰ ਨ ੂੰ ਸੂੰਬਧੋਤ  ਕੀਤਾ 
 

ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਰੀ ਐੱਮ. ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡ  ਨੇ ਅੱਜ 25 ਨਵੂੰਬਰ ਨ ੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਫਾਰਮੈਟ ਵਵੱਚ ਸੁ਼ਰ  ਹੋਏ 

ਦੋ-ਰੋਜਾ ASEM ਵਸਖਰ ਸੂੰਮਲੇਨ ਦੇ ਰੀਟਰੀਟ ਸਤਰ ਨ ੂੰ ਸੂੰਬੋਧਤ  ਕੀਤਾ, ਵਜਸ ਦਾ ਵਵਸ਼ਾ ਸੀ "ਸਾਾਂਝੇ ਵਵਕਾਸ 
ਲਈ ਮਜਬ ਤ ਬਹੁਪੱਖਵਾਦ"। ਇਹ ਗੱਲ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕੱਲ ਵਸਖਰ ਸੂੰਮੇਲਨ ਦੇ ਆਮ ਸਤਰ ਦੌਰਾਨ 

ਕਹੀ।  

 

ਵਰਟਰੀਟ ਸਤਰ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰੀ ਨਾਇਡ  ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਕੋਵਵਡ-19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਮਜੌ ਦਾ ਆਲਮੀ ਵਵਵਸਥਾ, ਖਾਸ 

ਤੌਰ 'ਤ ੇਵਸਹਤ ਪਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਾਂ, ਦੀਆਾਂ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆਾਂ ਕਮੀਆਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ 

ਇਹਨਾਾਂ ਕਮੀਆਾਂ ਨ ੂੰ ਦ ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਪਖੱੀ ਅਤੇ ਸਵਹਯਗੋੀ ਪਹੁੂੰਚ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕੋਵਵਡ-19 ਵਵਰੁੱਧ 

ਜੂੰਗ ਵਵੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰ ੇਗੱਲ ਕਰਵਦਆਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਦੁਨੀਆਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਵਹੱਸੇ 

ਦਰਵਮਆਨ ਸੂੰਕਰਮਣ ਦਾ ਫਲੈਣਾ ਕੂੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆਾਂ ਨ ੂੰ ਸਰੁੱਵਖਅਤ ਬਣਾਉਣ ਵਵਚੱ ਯੋਗਦਾਨ 

ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਕੱ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦਾ ਵਜਕਰ ਕਰਦੇ ਹਏੋ ਸ਼ਰੀ ਨਾਇਡ  ਨੇ ਵਕਹਾ 

ਵਕ ਭਾਰਤ ਲੋੜਵੂੰਦ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨ ੂੰ ਟੀਵਕਆਾਂ ਦਾ ਆਲਮੀ ਵਨਰਯਾਤ ਮੁੜ ਸੁ਼ਰ  ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਵਵਚੱ ਹੈ। 

 

ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦ ੇਭ ਮੂੰਡਲੀਕਰਨ ਵਾਲੀਏ ਦੁਨੀਆ ਵਵਚੱ ਸਮੁੂੰਦਰੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵ 'ਤੇ ਜੋਰ ਵਦੂੰਦੇ ਹੋਏ ਉਪ 

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਸਮੁੂੰਦਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਹੈ ਵਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਤੱਕ 

ਪਹੁੂੰਚ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਖਤਵਰਆਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਬੇਰੋਕ ਜਰੀਏ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਬੂੰਧ ਵਵਚ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ 

ਪੂੰਜ ਵਸਧਾਾਂਤਾਾਂ ਦਾ ਵਜਕਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਜਰੀਏ ਨ ੂੰ ਪਵਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਵਵੱਚ ਸੁਤੂੰਤਰ, ਖੁੱਲ੍ਾ 



ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਸਮੁੂੰਦਰੀ ਵਪਾਰ, ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨ ੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮੁੂੰਦਰੀ ਵਵਵਾਦਾਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਾਂਤੀਪ ਰਨ 

ਵਨਪਟਾਰਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਵਬਪਦਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੂੰਦਰੀ ਖਤਵਰਆਾਂ ਦਾ ਸਮ ਵਹਕ ਹੱਲ, ਸਮੁੂੰਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ 

ਸਮੁੂੰਦਰੀ ਸਰਤੋਾਾਂ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਸਵਥਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਈ ਸਮਰਥੱਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਜੂੰਮਵੇਾਰਾਣਾ 

ਸਮੁੂੰਦਰੀ ਸੂੰਪਰਕ ਨ ੂੰ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  

 

ਜਲਵਾਯ  ਕਾਰਵਾਈ ਨ ੂੰ ਸਾਾਂਝੇ ਵਹੱਤਾਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਤੇਰ ਦੱਸਦ ੇਹੋਏ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਵਕ 

ਜਲਵਾਯ  ਪਵਰਵਰਤਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਜਲਵਾਯ  ਵਨਆਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਨਕਲਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨ ੂੰ ਇਸ 

ਚੀਜ ਨ ੂੰ ਵੱਡ ੇਪਵਰਪੇਖ ਵਵੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

 

ਸ਼ਰੀ ਨਾਇਡ  ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਵੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

"ਇਹ ਅਵਜਹੀ ਦੁਨੀਆਾਂ ਹੈ ਜੋ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਲਚਕੀਲੇਪਨ, ਭਰੋਸਯੇੋਗਤਾ, ਵਵਕਲਪਾਾਂ ਅਤੇ ਵਰਡੂੰਡੈਂਸੀ 

ਨ ੂੰ ਬਹੁਤ ਮੱੁਲ ਵਦੂੰਦੀ ਹੈ," ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਵਕਹਾ ਅਤੇ ਵਟੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਵਕ ASEM ਪਰਵਕਵਰਆ, ਜੋ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯ ਰਪ 

ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨ ੂੰ ਇੱਕ ਥਾਾਂ ਤੇ ਇਕਠੱਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਇਸ ਵਵਚੱ ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਭ ਵਮਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ 

ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਵੱਚ ਸਾਵਰਆਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਵਖਆ ਅਤੇ ਵਵਕਾਸ ਨ ੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਵੱਚ 

ਆਪਣੇ ਤਜਰਬ ੇਅਤੇ ਸਰੋਤਾਾਂ ਨ ੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਨ ਪਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬਧੱਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। 

 

ਨਵੀਂ ਵਦੱਲੀ 
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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. 

 
 


