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ਸੈਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੁੱਤਰ ਦੀ ਵਮਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫੇਰੀ (4-5 ਅਕਤੂ ਬਰ, 2020)
5 ਅਕਤੂ ਬਰ, 2020
ਸੈਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ (CoAS) ਜਨਰਲ ਐਮ. ਐਮ. ਨਰਿਣੇ , PVSM, AVSM, MM, VSM, ADC ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੁੱਤਰ (FS)
ਹਰਸ਼ ਿਰਧਨ ਸ਼ਵਰਿੰਗਲਾ ਨੇ 4-5 ਅਕਤੂ ਬਰ, 2020 ਨੂ ਿੰ ਵਮਆਂਮਾਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਵਪ੍ੁੱਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਅਿੰਦਰ ਦਿੁੱਲੇ
ਸਿੰਬਿੰਧਾਂ ਵਿੁੱਚ ਹੋਈ ਤਰੁੱਕੀ, ਵਜਸ ਵਿੁੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਉੱਚ ਪ੍ੁੱਧਰੀ ਮਲਾਕਾਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁੱਲਬਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਵਮਵਲਆ।
CoAS ਅਤੇ FS ਨੇ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲਰ ਡਾ. ਆਂਗ ਸਾਨ ਸ ਚੀ ਅਤੇ ਰੁੱਵਖਆ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਸੀਨੀਅਰ ਜਨਰਲ ਵਮਨ
ਆਂਗ ਹਲਾਇਿੰਗ ਨਾਲ ਮਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ CoAS ਨੇ ਵਮਆਂਮਾਰ ਰੁੱਵਖਆ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੇ ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਸੀਨੀਅਰ
ਜਨਰਲ ਸੋਈ ਵਿਨ ਨਾਲ ਮਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। FS ਨੇ ਵਮਆਂਮਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਿੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਥਾਈ ਸੁੱਕਤਰ ਯੂ ਸੋ ਹਾਨ ਨਾਲ ਮਲਾਕਾਤ
ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪ੍ੁੱਖਾਂ ਨੇ 1 ਅਕਤੂ ਬਰ, 2020 ਨੂ ਿੰ ਿਰਚਅਲ ਮਾਵਧਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਫਤਰ ਮਸ਼ਿਰੇ ਦੌਰਾਨ
ਦਿੁੱਲੇ ਸਵਹਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪ੍ਕ ਵਿਚਾਰ ਿਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਦੋਨੋਂ ਪ੍ੁੱਖ ਕਨੇ ਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਜੜੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਸਮਰੁੱਥਾ ਵਨਰਮਾਣ, ਵਬਜਲੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ, ਆਰਵਥਕ ਅਤੇ ਿਪ੍ਾਰਕ ਸਬਿੰਧਾਂ ਨੂ ਿੰ ਹੋਰ
ਡੂ ਿੰਘਾ ਕਰਨ, ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ੁੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਸਵਿਆਚਾਰਕ ਿਟਾਂਦਰੇ ਨੂ ਿੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਵਤਿੰਨਾਂ ਰੁੱਵਖਆ ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਿੁੱਚ ਆਪ੍ਣੇ
ਰੁੱਵਖਆ ਸਬਿੰਧੀ ਿਟਾਂਦਰੇ ਨੂ ਿੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪ੍ਕ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਵਹਮਤ ਸਨ। COVID -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚਣੌ ਤੀਆਂ
ਨਾਲ ਨਵਜੁੱਠਣ ਲਈ ਸਵਹਯੋਗ ਨੂ ਿੰ ਹੋਰ ਡੂ ਿੰਘਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤੇ ਿੀ ਸਵਹਮਤੀ ਹੋਈ। CoAS ਅਤੇ FS ਨੇ ਰੈਮਡੀਸਿੀਰ ਦੀਆਂ
3000 ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂ ਿੰ ਿੇਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਜਿੰਗ ਵਿੁੱਚ ਿਾਰਤ ਿੁੱਲੋਂ ਵਮਆਂਮਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ
ਪ੍ਰਤੀ ਿਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੁੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। FS ਨੇ ਇਸ ਗੁੱਲ ਦਾ ਸਿੰਕੇਤ ਵਦੁੱਤਾ ਵਕ ਜਦੋਂ ਿੀ ਟੀਕੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਟੀਕੇ ਸਾਂਝੇ

ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੁੱਚ ਿਾਰਤ ਦੀ ਵਮਆਂਮਾਰ ਨੂ ਿੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਇੁੱਛਾ ਹੈ। ਵਮਆਂਮਾਰ ਨੇ 31 ਦਸਿੰਬਰ, 2020 ਤੁੱਕ G -20
ਕਰਜ਼ਾ ਿਗਤਾਨ ਮਅੁੱਤਲੀ ਪ੍ਵਹਲ ਤਵਹਤ ਕਰਜ਼ਾ ਿਗਤਾਨ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਸਬਿੰਧੀ ਿਾਰਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਦੋਿਾਂ ਵਧਰਾਂ ਨੇ ਵਫਲਹਾਲ ਿਾਰਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਲ ਰਹੇ ਬਵਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਜਿੇਂ ਵਤਕੋਣਾ ਹਾਈਿੇ ਅਤੇ ਕਲਦਾਨ
ਮਲਟੀ-ਮਾਡਲ ਟਰ ਾਂਵਜਟ ਟਰਾਂਸਪ੍ੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੁੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਿੀ ਵਿਚਾਰ ਿਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ ਾਂ ਨੇ ਯੇਮੇਵਥਨ ਮਵਹਲਾ
ਪ੍ਵਲਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਸਧਾਰ, ਬੇਵਸਕ ਤਕਨੀਕੀ ਵਸਖਲਾਈ ਸਕੂ ਲ ਅਤੇ ਵਮਆਂਮਾਰ ਇਿੰਸਟੀਵਚਊਟ ਆਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ
ਿਰਗੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂ ਿੰ ਲਿੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਟਕਾਉਪ੍ਣਾ ਦੇਣ ਿਰਗੇ ਉਪ੍ਾਿਾਂ ਿਰਗੀਆਂ ਨਿੀਆਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੂਆਤ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ
ਿਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ ਾਂ ਨੇ 2021 ਦੀ ਪ੍ਵਹਲੀ ਵਤਮਾਹੀ ਵਿੁੱਚ ਰਾਖੀਨ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਸੁੱਟਿੇ ਪ੍ੋਰਟ ਸ਼ਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਮ ਕਰਨ ਉੱਤੇ
ਸਵਹਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

ਦੋਨਾਂ ਵਧਰਾਂ ਨੇ ਰਾਖੀਨ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (RSDP) ਹੇਠ ਹੋਈ ਿੁੱਡੇ ਪ੍ੁੱਧਰ ਦੀ ਤਰੁੱਕੀ ਦਾ ਨੋ ਵਟਸ ਵਲਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ
ਪ੍ੜਾਅ -III ਹੇਠ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂ ਿੰ ਅਿੰਤਮ ਰੂਪ੍ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਤਜਿੀਜ਼ ਰੁੱਖੀ, ਵਜਸ ਵਿੁੱਚ ਹਨਰ ਵਸਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ RSDP ਹੇਠ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ
ਿੀ ਹੋਏ। FS ਨੇ ਵਿਸਥਾਵਪ੍ਤ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰੁੱਵਖਅਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਖੀਨ ਰਾਜ ਵਿੁੱਚ ਿਾਪ੍ਸੀ ਨੂ ਿੰ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣ ਵਿੁੱਚ ਵਦੁੱਤੀ ਿਾਰਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੁੱਤੀ।
ਦੋਨਾਂ ਵਧਰਾਂ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸਰਹੁੱਦੀ ਇਲਾਵਕਆਂ ਵਿਚ ਸਰੁੱਵਖਆ ਅਤੇ ਸਵਥਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੁੱਖਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਿਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ
ਆਪ੍ਣੀ ਆਪ੍ਸੀ ਿਚਨਬੁੱਧਤਾ ਦਹਰਾਈ ਵਕ ਉਹ ਆਪ੍ੋ-ਆਪ੍ਣੇ ਇਲਾਵਕਆਂ ਨੂ ਿੰ ਇਕ-ਦੂ ਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਕਸਾਨਦੇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਿਾਰਤੀ ਪ੍ੁੱਖ ਨੇ ਵਮਆਂਮਾਰ ਿੁੱਲੋਂ ਵਿਦਰੋਹੀ ਿਾਰਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ 22 ਕਾਰਕਨ ਿਾਰਤ
ਹਿਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਿਾਰਤ ਨੇ ਵਚਨ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਯਾਨਯ / ਸਰਵਸਚੂਕ ਵਿਖੇ ਸਰਹੁੱਦੀ ਹਾਟ ਵਬਰਜ ਦੇ ਵਨਰਮਾਣ ਲਈ 20 ਲੁੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ
ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਵਮਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਵਮਆਂਮਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਆਰਵਥਕ ਸਿੰਪ੍ਰਕ ਿਧੇਗਾ। 31 ਮਾਰਚ, 2021
ਤੁੱਕ ਵਮਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਲਈ 1.5 ਲੁੱਖ ਟਨ ਉੜਦ (ਵਿਗਮੂਗ
ਿੰ )ੋ ਦਾ ਕੋਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਿੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। ਮਾਈਟਕੀਨਾ
ਵਿਖੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂ ਸ ਇਨ ਸਾੁੱਫਟਿੇਅਰ ਵਡਿੈਲਪ੍ਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟਰ ੇਵਨਿੰਗ ਦਾ ਿਰਚਅਲ ਮਾਵਧਅਮ ਰਾਹੀਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ
ਵਗਆ। FS ਨੇ ਵਮਆਂਮਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਿੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਥਾਈ ਸੁੱਕਤਰ ਯੂ ਸੋਏ ਹਾਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਈ ਪ੍ਾਈ ਤਾਿ ਵਿੁੱਚ ਦੂ ਤਘਰ
ਸਿੰਪ੍ਰਕ ਦਫਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਿੀ ਕੀਤਾ।
ਵਮਆਂਮਾਰੀ ਪ੍ੁੱਖ ਨੇ ਸਵਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸਾਂਿ ਸਿੰਿਾਲ ਕਰਨ ਵਿੁੱਚ ਵਦੁੱਤੀ ਗਈ ਿਾਰਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਵਜਸ
ਵਿੁੱਚ ਬਾਗਾਨ ਪ੍ਗੋਡਾ ਦੀ ਮਰਿੰਮਤ ਅਤੇ ਸਾਂਿ ਸਿੰਿਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ 2016 ਅਿੰਦਰ ਆਏ ਿੂ ਚਾਲ ਵਿੁੱਚ ਨਕਸਾਨੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੋਿਾਂ
ਵਧਰਾਂ ਨੇ ਲੋ ਕਮਾਵਨਆ ਵਤਲਕ ਦੀ 100ਿੀਂ ਬਰਸੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੁੱਚ ਮਾਂਡਲੇ ਅਿੰਦਰ ਉਨ੍ ਾਂ ਦਾ ਇੁੱਕ ਬੁੱਤ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ
ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਿਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਵਕਓਂਵਕ ਮਾਂਡਲੇ ਜੇਲ੍ ਵਿਚ ਆਪ੍ਣੀ ਕੈਦ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲੋ ਕਮਾਵਨਆ ਵਤਲਕ ਨੇ ਿਗਿਦਗੀਤਾ
ਦੀ ਵਿਆਵਖਆ ਗੀਤਾ ਰਵਹਵਸਆ ਵਲਖੀ ਸੀ। ਸਵਿਆਚਾਰ ਵਿੁੱਚ ਸਵਹਯੋਗ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੁੱਚ ਿਾਰਤੀ ਮਹਾਂਕਾਿਾਂ ਦਾ ਬਰਮੀ ਿਾਸ਼ਾ
ਵਿੁੱਚ ਅਨਿਾਦ ਕਰਨਾ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
FS ਨੇ 21ਿੇਂ ਪ੍ੈਂਗਲੌਂ ਗ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਿੰਮੇਲਨ ਦੀ ਚੌਥੀ ਬੈਠਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਵਮਆਂਮਾਰ ਨੂ ਿੰ ਿਧਾਈ ਵਦੁੱਤੀ ਅਤੇ
ਵਮਆਂਮਾਰ ਅਿੰਦਰ ਲੋ ਕਤਿੰਤਰ ਿੁੱਲ ਿਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਆ ਵਿੁੱਚ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿੰਵਿਧਾਨਿਾਦ ਅਤੇ ਸਿੰਘਿਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪ੍ਣੇ
ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਿਾਰਤ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਿਰੋਸਾ ਦਆਇਆ।
ਵਪ੍ਛਲੇ ਕਝ ਕ ਸਾਲਾਂ ਅਿੰਦਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦਿੁੱਲੇ ਸਬਿੰਧਾਂ ਵਿੁੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਅੁੱਗੇ ਿਧਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਅਤੇ
ਵਬਜਲੀ, ਬਵਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਵਸਉਵਟਕਲ ਵਿੁੱਚ ਨਿੇਂ ਵਨਿੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਸਵਹਯੋਗ ਦੇ ਨਿੇਂ ਮੌਵਕਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਿੇਂ
ਪ੍ੁੱਖ ਿਾਰਤੀ ਪ੍ਾਿਰ ਗਵਰੁੱਡ ਅਤੇ ਵਮਆਂਮਾਰ ਗਵਰੁੱਡ ਦਰਵਮਆਨ ਉੱਚ ਸਮਰੁੱਥਾ ਿਾਲਾ ਉੱਚ ਿੋਲਟੇਜ ਗਵਰੁੱਡ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਵਿਚਾਰ ਿਟਾਂਦਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ-ਪ੍ੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਵਮਆਂਮਾਰ ਦਰਵਮਆਨ ਘੁੱਟ ਿੋਲਟੇਜ ਿਾਲੇ ਰੇਡੀਅਲ ਇਿੰਟਰ
ਕਨੇ ਕਸ਼ਨ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਿਟਾਂਦਰੇ ਿੀ ਅੁੱਗੇ ਿਧੇ ਹਨ। ਸਮਿੰਦਰੀ ਅਤੇ ਵਬਪ੍ਦਾ ਪ੍ਰਬਿੰਧਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਿੰਦਰ ਿਾਈਿਾਲੀ
ਿੀ ਿਧੀ ਹੈ. ਦੋਨਾਂ ਮਲਕਾਂ ਨੇ ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਬਹਪ੍ੁੱਖੀ ਮਿੰਚਾਂ 'ਤੇ ਸਵਹਯੋਗ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੁੱਵਖਆ ਹੈ। ਲੈਂ ਡ ਬਾਰਡਰ ਕਰਾਵਸਿੰਗ

ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਿਾਰਤ-ਵਮਆਂਮਾਰ-ਥਾਈਲੈਂ ਡ ਵਤਕੋਣਾ ਮੋਟਰ ਿਾਹਨ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਚੁੱਲ ਰਹੇ
ਵਿਚਾਰ-ਿਟਾਂਦਰੇ ਿਰਗੇ ਉਪ੍ਰਾਵਲਆਂ ਵਿੁੱਚ ਿੀ ਤਰੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
CoAS ਅਤੇ FS ਦੀ ਵਮਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੋਿਾਂ ਮਲਕਾਂ ਿੁੱਲੋਂ ਆਪ੍ਣੇ ਿੁੱਧ ਰਹੇ ਦਿੁੱਲੇ ਸਿੰਬਿੰਧਾਂ ਨੂ ਿੰ ਵਦੁੱਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦੀ
ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਨਿੀਂ ਵਦਲੀ
5 ਅਕਤੂ ਬਰ, 2020

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.

