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ਆਸੀਆਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ 23ਵੀਂ ਬੈਠਕ  
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1. ਸਕੱਤਰ (ਪੂ੍ਰਬ) ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਿਰਵਾ ਗਾਂਗੁਲੀ ਦਾਸ ਨੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਨੂੂੰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਸਥਾਈ ਸਕੱਤਰ ਮਹਾਮਿਹਮ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ 

ਥਾਨੀ ਥੋਂਗ ਫਕਦ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲਕੇ 23ਵੀਂ ਆਸੀਆਨ -ਭਾਰਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਸਿਹ-ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।  ਇਸ 

ਵਰਚੂਅਲ ਬੈਠਕ ਿਵੱਚ ਆਸੀਆਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇਸ਼੍ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। 
 

2. ਬੈਠਕ ਿਵੱਚ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਸੁਰੱਿਿਆ, ਆਰਿਥਕ, ਸਮਾਜਕ-ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਸਿਹਯੋਗ ਤਿਹਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਸੀਆਨ-

ਭਾਰਤ ਸਿਹਯੋਗ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਿਲਆ ਿਗਆ। ਬੈਠਕ ਿਵੱਚ ਆਸੀਆਨ -ਭਾਰਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (2021-2025) ਨੂੂੰ ਲਾਗ ੂ

ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ -ਭਾਰਤ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆ ਂ ਬਾਰ ੇ ਿਵਚਾਰ 

ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ COVID - 19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਿਵਰੁੱਧ ਜੂੰਗ ਿਵੱਚ ਸਿਹਯੋਗ ਨੂੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆ ਂਅਤੇ 

ਆਪ੍ਸੀ ਿਹਤਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂ੍ਰਨ ਿੇਤਰੀ ਅਤੇ ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼੍ਟਰੀ ਮੁੱਦ ੇਵੀ ਸ਼੍ਾਮਲ ਸਨ। 

 

3. ਸਕੱਤਰ (ਪੂ੍ਰਬ) ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਿਟੱਪ੍ਣੀ ਿਵੱਚ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੁਆਰਾ ਿਪ੍ਛਲੇ ਿਤੂੰਨ ਸਾਲਾ ਂਤੋਂ ਆਸੀਆਨ-ਭਾਰਤ ਸੂੰਵਾਦ ਸਬੂੰਧਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼੍ 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵਜੋਂ ਿਨਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜੋਰਦਾਰ ਅਤੇ ਿਹਮਾਇਤੀ ਭੂਿਮਕਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਸੂੰਗਾਪੁ੍ਰ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦੇਸ਼੍ 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵਜੋਂ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਸ਼੍ਾਂਤ ਦੇ ਦਰਸ਼੍ਨ ਿਵੱਚ ਆਸੀਆਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਿਮਕਾ ਨੂੂੰ 

ਦਰਸਾਉਂਦ ੇਹੋਏ ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਿਜਕਰ ਕੀਤਾ ਿਕ ਭਾਰਤ ਮਜਬੂਤ, ਏਕੀਿਿਤ ਅਤੇ ਿੁਸ਼੍ਹਾਲ ਆਸੀਆਨ ਨੂੂੰ ਭਾਰਤ -ਪ੍ਰਸ਼੍ਾਂਤ 

ਿੇਤਰ ਿਵੱਚ ਸਭ ਦੀ ਸੁਰੱਿਿਆ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਿਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਾਉਂਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਉਂਦਾ ਵੇਿਣਾ ਚਾਹੁੂੰਦਾ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ 

(ਪੂ੍ਰਬ) ਨੇ ਆਸੀਆਨ -ਭਾਰਤ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਸ਼੍ਾਂਤ ਸਮੁੂੰਦਰੀ ਪ੍ਿਹਲਕਦਮੀ 

(IPOI) ਅਤੇ ਭਾਰਤ -ਪ੍ਰਸ਼੍ਾਂਤ ਬਾਰੇ ਆਸੀਅਨ ਨਜਰੀਏ (AOIP) ਿਵਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਪ੍ੜਚੋਲ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੋਰ ਿਦੱਤਾ। 

 

4. ਆਸੀਆਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਨੂੂੰ ਆਸੀਆਨ-ਭਾਰਤ ਦੋਸਤੀ ਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਸਬੂੰਧ ਿਵੱਚ 

ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਆਸੀਆਨ-ਭਾਰਤ ਿੇਤਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ 30ਵੀਂ, ਸੂੰਵਾਦ ਸੂੰਮੇਲਨ ਦੀ 25ਵੀਂ 

ਿਸਿਰ ਸੂੰਮੇਲਨ ਪੱ੍ਧਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ 20ਵੀਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਪੂ੍ਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵਰ੍ੇਗੂੰਢ ਹੈ। ਉਨ੍ਾ ਂਨੇ ਇਸ 

ਿੇਤਰ ਿਵੱਚ ਆਸੀਆਨ ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚ ੇਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਿਹਮਾਇਤ ਦੀ ਵੀ ਸ਼੍ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। 

 

5. ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ ਦਰਿਮਆਨ ਮਜਬੂਤ ਸਿਭਆਚਾਰਕ, ਆਰਿਥਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਸਬੂੰਧ ਵਧੇਰੇ ਜੁੜਾਅ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ 

ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ ਬਾਰ ੇਸਾਡ ੇਿਦਰਸ਼੍ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂ੍ਰਣ ਮੀਲ ਪੱ੍ਥਰ ਹਨ। 
 

ਨਵੀਂ ਿਦੱਲੀ  
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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. 

 


