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ਭਾਰਤ ਅਤ ੇਡੋਮਿਮਿਕਿ ਗਣਰਾਜ ਦ ੇਮਿਦਸੇ਼ ਦਫ਼ਤਰਾਾਂ ਦਰਮਿਆਿ ਸਲਾਹ-ਿਸ਼ਿਰ ੇਦਾ ਦੂਜਾ 

ਦਰੌ  

 ਜਲੁਾਈ 02, 2022 

1. ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਡੋਮਿਮਿਕਿ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਮਿਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰਾਾਂ ਦਰਮਿਆਿ ਸਲਾਹ-ਿਸ਼ਿਰੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦੌਰ 1 ਜੁਲਾਈ, 

2022 ਿੂੂੰ ਸੈਂਟੋ ਡੋਮਿੂੰਗੋ ਮਿਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਪਿੱਖ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਸਕਿੱਤਰ (ਪੂਰਬ) ਸ਼ਰੀ ਸੌਰਭ ਕੁਿਾਰ ਅਤੇ ਡੋਮਿਮਿਕਿ 

ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਮਿਦੇਸ਼ ਉਪ ਿੂੰਤਰੀ ਰਾਜਦੂਤ ਜੋਸ ਜੂਲੀਓ ਗੋਿੇਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

 

2. ਇਸ ਸਲਾਹ-ਿਸ਼ਿਰੇ ਦੌਰਾਿ ਰਾਜਿੀਮਤਕ, ਿਪਾਰ ਅਤੇ ਮਿਿੇਸ਼, ਸਿਰਿੱਥਾ ਮਿਰਿਾਣ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ, ਸਾਈਬਰ 

ਸੁਰਿੱਮਖਆ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ੀਲ਼ ਇੂੰਟੇਮਲਜੈਂਸ, ਉੱਚ ਮਸਿੱਮਖਆ ਅਤੇ ਸਿੱਮਭਆਚਾਰਕ ਸਬੂੰਧਾਾਂ ਸਿੇਤ ਮਿਮਗਆਿ ਅਤੇ 

ਤਕਿਾਲੋਜੀ ਮਿਿੱਚ ਸਮਹਯੋਗ ਸਣੇ ਸਿੁਿੱਚੇ ਦੁਿਿੱਲੇ ਸਬੂੰਧਾਾਂ ਦੀ ਸਿੀਮਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਲਿੀ ਸੂਰਜੀ 

ਗਠਜੋੜ (ISA) ਅਤੇ ਕੋਲੀਸ਼ਿ ਫਾਰ ਮਡਜ਼ਾਸਟਰ ਰੈਜ਼ੀਲੀਐਂਟ ਇਿਫਰਾਸਟਰਿੱਕਚਰ (CDRI) ਮਿਿੱਚ ਸਮਹਯੋਗ ਸਿੇਤ 

ਬਹੁਪਿੱਖੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਿੁਿੱਮਦਆਾਂ 'ਤੇ ਿੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

 

3. ਸਕਿੱਤਰ (ਪੂਰਬ) ਿੇ ਮਿਦੇਸ਼ ਿੂੰਤਰੀ ਰੌਬਰਟੋ ਲਿਾਰੇਜ਼ ਿਾਲ ਿੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੁਿਿੱਲੇ ਸਬੂੰਧਾਾਂ ਿੂੂੰ ਿਜ਼ਬੂਤ ਕਰਿ 

ਬਾਰੇ ਮਿਚਾਰ ਿਟਾਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। 

 

4. ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਿ ਿੇਜ਼ਬਾਿ ਦੇਸ਼ ਿੇ 1 ਜਿਿਰੀ 2022 ਿੂੂੰ ਸੈਂਟੋ ਡੋਮਿੂੰਗੋ ਮਿਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਿਸ਼ਿ ਦੀ 

ਸਥਾਪਿਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਦੋਿਾਾਂ ਮਧਰਾਾਂ ਿੇ ਿਪਾਰ ਿੂੂੰ ਿਧਾਉਣ ਸਿੇਤ ਸਬੂੰਧਾਾਂ ਿੂੂੰ ਹੋਰ ਗੂੜਹ ਾ ਕਰਿ ਦੀ ਸੂੰਭਾਿਿਾ ਦੀ 

ਹਾਿੀ ਭਰੀ ਜੋ 100% ਿਧ ਕੇ 1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤਿੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਮਗਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਡੋਮਿਮਿਕਿ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ 

ਿਿੱਡਾ ਿਪਾਰਕ ਭਾਈਿਾਲ ਹੈ। 

 

5. ਸਲਾਹ-ਿਸ਼ਿਰੇ ਦੋਸਤਾਿਾ ਅਤੇ ਸਦਭਾਿਿਾ ਭਰੇ ਿਾਲੇ ਿਾਹੌਲ ਮਿਿੱਚ ਹੋਏ। ਦੋਿੇਂ ਮਧਰਾਾਂ ਿੇ ਸਲਾਹ-ਿਸ਼ਿਰੇ ਦਾ 

ਅਗਲਾ ਦੌਰ ਿਿੀਂ ਮਦਿੱਲੀ ਮਿਖ ੇਆਪਸੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ 'ਤੇ ਕਰਿਾਉਣ ਦੀ ਸਮਹਿਤੀ ਮਦਿੱਤੀ। 

 



ਸੈਂਟੋ ਡੋਮਿੂੰਗੋ 

ਜੁਲਾਈ 01, 2022 

 

 

ਬੇਦਾਅਿਾ: ਇਹ ਅੂੰਦਾਜ਼ਿ ਅਿੁਿਾਦ ਹੈ। ਿੂਲ MEA ਦੀ ਿੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਿਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਿੂੂੰ 

ਅਮਧਕਾਰਤ ਪਰੈਸ ਮਰਲੀਜ਼ ਮਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

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. 

 


