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ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਅਤ ੇ ਵ ਿੱਵਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰੰਜਨ ਵ ੰਘ  28-29 ਅਗ ਤ, 2022 ਨ ੰ 

ਜਕਾਰਤਾ (ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ) ਵਿਿੱਚ ਆ ੀਆਨ  ਕਿੱਤਰੇਤ ਦੇ ਅਵਿਕਾਰਤ ਦੌਰ ੇ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਉਨ੍ਾਾਂ ਿਿੱਲੋਂ  

ਆ ੀਆਨ  ਕਿੱਤਰੇਤ ਅਤ ੇਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਪਵਹਲੀ ਯਾਤਰਾ ਹੋਿੇਗੀ। ਇ  ਦੌਰ ੇ ਦੌਰਾਨ ਆ ੀਆਨ 

 ਕਿੱਤਰੇਤ ਵਿਿੇ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਾਂ ਤੋਂ ਛੁਿੱਟ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਾ ੀ  ਮੁਦਾਏ ਨਾਲ ਦੁਿਿੱਲੇ  ਬੰਿਾਾਂ 

ਅਤੇ ਜੁੜਾਅ ਨ  ੰਮਜ਼ਬ ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿੱਲਬਾਤ ਿੀ ਕਰਨਗ।ੇ 
 

ਆਪਣੇ ਦੌਰ ੇਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਆ ੀਆਨ-ਭਾਰਤ  ੰਿਾਦ  ਬੰਿਾਾਂ ਦੀ 30ਿੀਂ ਿਰੇ੍ਗੰਢ ਦ ੇਜਸ਼ਨਾਾਂ ‘ਚ 

ਵਹਿੱ ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਛੁਿੱਟ ਆ ੀਆਨ ਦ ੇ ਕਿੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਰੀਮਾਨ  ਵਲਮ ਜੌਕ ਹੋਈ ਨਾਲ ਵਮਲਕੇ ਆ ੀਆਨ-

ਇੰਡੀਆ ਨੈੈੱਟਿਰਕ ਆਫ਼ ਯ ਨੀਿਰਵ ਟੀ (AINU) ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗ।ੇ AINU ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਰਿਾਨ 

ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਨਵਰੰਦਰ  ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ 2018 ਵਿਿੱਚ ASEAN-ਭਾਰਤ ਯਾਦਗਾਰੀ ਵ ਖ਼ਰ  ੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ 

ਕੀਤਾ ਵਗਆ  ੀ, ਜੋ  ਭਾਰਤ ਅਤ ੇASEAN ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਪਰਮੁਿੱਿ  ੰ ਥਾਿਾਾਂ ਦੇ  ੰਘ ਦੇ ਰ ਪ ਵਿਿੱਚ ਕੰਮ 

ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਕਾਦਵਮਕ ਅਤੇ ਿੋਜ  ੰ ਥਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ASEAN ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਵਿਚਕਾਰ  ਾਾਂਝੇਦਾਰੀ 

ਦੁਆਰਾ ਵਗਆਨ ਪ ੰਜੀ ਦਾ ਕੋਰ ਨੈੈੱਟਿਰਕ ਵਤਆਰ ਕਰੇਗੀ। AINU ਨ ੰ ਨਾਲੰਦਾ ਯ ਨੀਿਰਵ ਟੀ ਅਤੇ 

ਆ ੀਆਨ ਯ ਨੀਿਰਵ ਟੀ ਨੈੈੱਟਿਰਕ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰਮਿਾਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆ ੀਆਨ ਦੁਆਰਾ ਬਨਾਇਆ ਜਾ 

ਵਰਹਾ ਹੈ। 
 

ਇ   ਾਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦ ੇਚੌਥ ੇਦਹਾਕ ੇਵਿਿੱਚ ਦਾਿਲ ਹੋਣ ਦ ੇਮੌਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਆ ੀਆਨ-ਭਾਰਤ  ਬੰਿਾਾਂ 

ਨ ੰ ਮਜ਼ਬ ਤ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਿੀ ਵਿਚਾਰ-ਿਟਾਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗ,ੇ  ਵਜ  ਵਿਿੱਚ ਵਿਵਦਅਕ ਅਤ ੇਲੋਕ -ਪਿੱਿਰੀ   ੰਪਰਕ 

ਿਿਾਉਣਾ,  ੰ ਥਾਗਤ  ਬੰਿ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆ ੀਆਨ-ਭਾਰਤ ਭਾਈਿਾਲੀ ਨ ੰ ਅਿੱਗ ੇਿਿਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 
 
ਨਿੀਂ ਵਦਿੱਲੀ 
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DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English 
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