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ਭਾਰਤ-ਵਿਅਤਨਾਮ ਸਾਾਂਝਾ ਕਵਮਸ਼ਨ ਦੀ 17ਿੀਂ ਬੈਠਕ  

25 ਅਗਸਤ, 2020 
 

ਿਪਾਰ, ਆਰਵਿਕ, ਵਿਵਗਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਈਿਾਲੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ-ਵਿਅਤਨਾਮ ਸਾਾਂਝਾ ਕਵਮਸ਼ਨ ਦੀ ਿੀਡੀਓ-
ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ 25 ਅਗਸਤ, 2020 ਨ ੰ ਹੋਈ 17ਿੀਂ ਬੈਠਕ ਦੀ ਸਵਹ-ਪਰਧਾਨਗੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ (EAM) ਡਾ. 
ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਵਿਅਤਨਾਮੀ ਸਮਾਜਿਾਦੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਉਪ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਵਹਮ ਸ਼ਰੀ 
ਪਾਮ ਵਬਨਹ ਵਮਨਹ ਨੇ ਕੀਤੀ। 
 

2. ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਦੋਿਾਾਂ ਵਧਰਾਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਵਿਅਤਨਾਮ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਿਾਲੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਿੱਚ ਹੋਏ 
ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਵਲਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਪਕ ਸੰਬੰਧਾਾਂ ਦੇ ਭਵਿਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਿਟਾਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ। ਉਨਹਾਾਂ 
ਨੇ ਦੋਿਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਰਵਿਕ ਅਤੇ ਰਿੱਵਖਆ ਖੇਤਰਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਭਾਈਿਾਲੀ ਨ ੰ ਨਿੀਂ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਭਰ ਰਹੇ 
ਖੇਤਰਾਾਂ ਵਜਿੇਂ ਵਸਿਲ ਪਰਮਾਣ  ਊਰਜਾ, ਪੁਲਾੜ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਵਗਆਨ ਅਤੇ ਨਿੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਚ ਨੇੜਲੇ ਸਵਹਯੋਗ ਦੀ 
ਸੰਭਾਿਨਾਿਾਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਵਹਮਤੀ ਪਰਗਟਾਈ। 
 

3. ਦੋਨਾਾਂ ਸਵਹ-ਪਰਧਾਨਾਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਵਹਿੱਤਾਾਂ ਦ ੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਿੱਵਦਆਾਂ ਬਾਰ,ੇ ਖਾਸਕਰ COVID -19 
ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਿੱਚ, ਵਿਚਾਰ ਸਾਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿੈ-ਵਨਰਭਰਤਾ ਰਾਹੀਂ 
ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਿਧਾ ਕੇ ਆਤਮਵਨਰਭਰ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਮਨੁਿੱਖ-ਕੇਂਦਵਰਤ ਭ ਮੰਡਲੀਕਰਨ ਨ ੰ ਭਾਰਤ ਦੀ  
ਆਰਵਿਕਤਾ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ ਵਿਅਤਨਾਮ ਨ ੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਾਂ 
ਨਿੀਆਾਂ ਆਰਵਿਕ ਯੋਗਤਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ  ਸਿੱਦਾ ਵਦਿੱਤਾ। 
 

4. ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਪਰਭਾਿ ਪਾਉਣ ਿਾਲੇ ਪਰਾਜੈਕਟ (QIP), ITEC ਅਤੇ E-ITEC ਪਵਹਲਕਦਮੀਆਾਂ, 

ਪੀਐਚਡੀ ਫੈਲੋਵਸ਼ਪਾਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਤਨਾਮ ਦੇ ਮੇਕੋਂਗ ਡੈਲਟਾ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਜਲ ਪਰਬੰਧਨ ਪਰੋਜੈਕਟ, SDGs, ਵਡਜੀਟਲ 
ਕਨੇਕਵਟਵਿਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸਾਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਿੱਚ ਵਿਅਤਨਾਮ ਨ ੰ ਭਾਰਤ ਿਿੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਰਿੱਿਾ 
ਿਧਾਉਣ ਵਿਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਗਿੱਲ ਦੁਹਰਾਈ। ਵਿਅਤਨਾਮ ਵਿਿੱਚ 12 QIPs ਨ ੰ ਅਮਲ 'ਚ ਵਲਆਉਣ ਨ ੰ ਭਾਰਤ 
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੰਜ ਰੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਿਿੱਚ ਵਿਅਤਨਾਮ ਦੇ ਮੇਕੋਂਗ ਡਲੈਟਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਲ ਸਰੋਤ ਪਰਬੰਧਨ ਦੇ 
7 QIPs ਅਤੇ ਵਿਅਤਨਾਮ ਅੰਦਰ ਬੁਵਨਆਦੀ ਵਿਵਦਅਕ ਢਾਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 5 QIPs ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
 

5. ਸਾਾਂਝਾ ਕਵਮਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ "ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਿਰਾਜ ਇੰਸਟੀਵਚਉਟ ਆਫ ਫੌਰਨ ਸਰਵਿਸ (SSIFS), ਨਿੀਂ 
ਵਦਿੱਲੀ" ਅਤੇ "ਵਿਅਤਨਾਮੀ ਵਡਪਲੋਮੈਵਟਕ ਅਕੈਡਮੀ, ਹਨੋਈ" ਅਤੇ "ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ, ਨਿੀਂ ਵਦਿੱਲੀ" ਅਤੇ 
"ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਟਾਪ  ਵਿਵਗਆਨਕ ਖੋਜ ਇੰਸਟੀਵਚਉਟ, ਹਨੋਈ" ਦਰਵਮਆਨ ਸਮਝੌਵਤਆਾਂ ’ਤੇ ਿੀ ਹਸਤਾਖਰ ਹਏੋ।  

 



6. ਕਈ ਸਾਰੇ ਕੌਮਾਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁਿੱਵਦਆਾਂ 'ਤੇ ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਾਂ ਦੇ ਇਿੱਕੋ ਵਜਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੋਿਾਾਂ ਵਧਰਾਾਂ ਨੇ 
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਿੱਰਵਖਆ ਪਵਰਸ਼ਦ ਸਮੇਤ,  ਵਜਿੱਿੇ 2021 ਵਿਿੱਚ  ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਅਤਨਾਮ ਇਿੱਕੋ ਸਮੇਂ ਆਰਜੀ ਮੈਂਬਰ 
ਿਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ASEAN ਫਰ ੇਮਿਰਕ ਦੇ ਤਵਹਤ ਮਹਿੱਤਿਪ ਰਨ ਖੇਤਰੀ ਫੋਰਮਾਾਂ 'ਤੇ ਸਵਹਯੋਗ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਿਧਾਉਣ 
ਉੱਤੇ ਿੀ ਸਵਹਮਤੀ ਵਦਿੱਤੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਅਤਨਾਮ ਿਿੱਲੋਂ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ASEAN ਦੀ 
ਪਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ ਰਨ ਸਮਰਿਨ ਦਾ ਪਰਗਟਾਿਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਵਜਹੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ COVID -

19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹ,ੈ ਵਿਅਤਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ASEAN ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਗਿਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ 
ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। 
 

7. ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਅਤਨਾਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਰਸ਼ਾਾਂਤ ਮਹਾਾਂਸਾਗਰ ਪਵਹਲ (IPOI) ਅਤੇ ASEAN ਦੇ ਭਾਰਤ-ਪਰਸ਼ਾਾਂਤ 
ਨਜਰੀਏ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਿੱਚ ਸਭਨਾਾਂ ਦੀ ਸਾਾਂਝੀ ਸੁਰਿੱਵਖਆ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੁਿਾਲੇ 
ਸਵਹਯੋਗ ਨ ੰ ਹੋਰ ਅਿੱਗ ੇਲੈ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਸਵਹਮਤੀ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਅਤਨਾਮ ਨ  ੰIPOI ਦੇ ਸਿੱਤ ਿੰਮਹਾਾਂ ਵਿਚੋਂ 
ਇਿੱਕ ਿੰਮ 'ਤੇ ਭਾਈਿਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਦਾ ਵਦਿੱਤਾ। 
 

ਨਿੀਂ ਵਦਿੱਲੀ 
25 ਅਗਸਤ, 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. 
 


