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10ਵ ਾਂ ਪਰੂਬੀ ਏਸੀਆ ਸ਼ਸਖਰ ਸੰਮਲੇਨ ਸ਼ਵਦਸੇ ਮਤੰਰੀਆਾਂ ਦੀ ਮੀਸ਼ ਗੰ 

9 ਸਤੰਬਰ, 2020 

 

1. ਭ ਰਤੀ ਸ਼ਵਦੇਸ ਰ ਜ ਮੰਤਰੀ (MoS) ਸਰੀ ਵੀ. ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਨੇ 9 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੰੂ 10ਵੇਂ ਪੂਰਬੀ ਏਸੀਆ ਸ਼ਸਖਰ ਸੰਮੇਲਨ 

ਸ਼ਵਦੇਸ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਦੀ ਮੀਸ਼ ੰਗ (10ਵੀਂ EAS FMM) ਸ਼ਵਿੱਚ ਭ ਗ ਸ਼ਲਆ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮ ਸ਼ਧਅਮ ਰ ਹੀਂ ਹੋਈ। 

 

2. ਇਸ ਬੈਠਕ ਸ਼ਵਚ EAS ਦੇ ਸ਼ਹਿੱਸ  ਲੈਣ ਵ ਲੇ ਦੇਸ ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਵਦੇਸ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪਰਧ ਨਗੀ ਸ਼ਵਅਤਨ ਮੀ 

ਸਮ ਜਵ ਦੀ ਗਣਰ ਜ ਦੇ ਉਪ ਪਰਧ ਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਵਦੇਸ ਮੰਤਰੀ ਸਰੀ ਫ ਮ ਸ਼ਬਨ ਸ਼ਮਨ ਨੇ ਕੀਤੀ।  

 

3. ਬੈਠਕ ਸ਼ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਾਂ ਦੀ ਅਗਵ ਈ ਵ ਲੀ EAM ਪਲੇ ਫ ਰਮ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ 15ਵੀਂ ਵਰਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਸਨੰੂ 

ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਾਂ ਪਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਜਵ ਬਦੇਹ ਬਣ ਉਣ ਦੇ ਤਰੀਸ਼ਕਆਾਂ ਬ ਰੇ ਗਿੱਲਬ ਤ ਹੋਈ। ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦ  ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ 

ਕੌਮ ਾਂਤਰੀ ਘ ਨ ਕ੍ਰਮ ਬ ਰ ੇਸ਼ਵਚ ਰ ਵ  ਾਂਦਰ  ਕੀਤ , ਸ਼ਜਸ ਸ਼ਵਿੱਚ COVID -19 ਮਹ ਾਂਮ ਰੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ ਕ ਉ ਬਹ ਲੀ ਹ ਸਲ 

ਕਰਨ ਲਈ ਭ ਈਵ ਲੀ ਸ ਮਲ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਸ਼ਵਿੱਚ EAS ਫ਼੍ਰ ੇਮਵਰਕ ਦੇ ਤਸ਼ਹਤ ਸ਼ਹਿੱਸ  ਲੈਣ ਵ ਲੇ ਦੇਸ ਾਂ ਦੁਆਰ  ਸ਼ਦਿੱਤ ੇਗਏ ਵਚਨ ਾਂ ਦੀ 

ਸਸ਼ਿਤੀ ਅਤੇ EAS ਦੇ ਆਗੂਆਾਂ ਦੁਆਰ  EAS ਸ਼ਵਕ ਸ ਪਸ਼ਹਲ ਬ ਰ ੇ 2012 ਸ਼ਵਿੱਚ ਸਵੀਕ ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਮ ਪੇਨ ਘੋਸਣ  ਨੰੂ 

ਲ ਗ ੂਕਰਨ ਲਈ ਮਨੀਲ  ਕ ਰਜ ਯੋਜਨ  (2018-2022) ਨੰੂ ਅਮਲ ਸ਼ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਆਉਣ ਬ ਰੇ ਹੋਈ ਤਰਿੱਕੀ ਦੀ ਸਮੀਸ਼ਖਆ ਕੀਤੀ 

ਗਈ। ਨਵੰਬਰ, 2020 ਸ਼ਵਚ ਹੋਣ ਵ ਲੇ 15ਵੇਂ EAS ਸ਼ਸਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਤਆਰੀਆਾਂ ਬ ਰ ੇਵੀ ਗਿੱਲਬ ਤ ਹੋਈ। 
 

ਆਪਣੀ ਸ਼ ਿੱਪਣੀ ਸ਼ਵਿੱਚ ਸ਼ਵਦੇਸ ਰ ਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਸੀਆਨ ਦੇ ਪਰਧ ਨ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਸ਼ਵਅਤਨ ਮ ਵਿੱਲੋਂ  COVID -19 ਮਹ ਾਂਮ ਰੀ ਵ ਲੇ 

ਔਖੇ ਅਤੇ ਅਸ਼ਨਸਸ਼ਚਤ ਦੌਰ ਸ਼ਵਿੱਚ 'ਸਸ਼ਹਯੋਗੀ ਅਤੇ ਜਵ ਬਦੇਹ ਆਸੀਆਨ' ਪਰਤੀ ਸ਼ਵਅਤਨ ਮ ਵਿੱਲੋਂ  ਸ਼ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਗੁਆਈ ਦੀ 

ਸਲ ਘ  ਕੀਤੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਭ ਰਤ-ਪਰਸ ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ EAS ਵਿੱਲੋਂ  ਪਰਮੁਿੱਖ ਤੰਤਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਨਭ ਈ ਗਈ ਭੂਸ਼ਮਕ  ’ਤੇ ਚ ਨਣ  

ਪ ਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੰੂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਵ ਬਦੇਹ ਬਣ ਉਣ ਲਈ ਭ ਰਤ ਦ  ਸਮਰਿਨ ਮੁੜ ਦੁਹਰ ਇਆ। 
 

ਨਵੀਂ ਸ਼ਦਲੀ 

9 ਸਤੰਬਰ, 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. 


