
India - Myanmar Foreign Office Consultations 
October 01, 2020 

…………………………………………………………………………………………………………

ਭਾਰਤ - ਮਿਆਂਿਾਰ ਮਿਦਸੇ਼ ਦਫਤਰਾ ਂਦਰਮਿਆਨ ਸਲਾਹ-ਿਸ਼ਿਰ ੇ

1 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 

 
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਿਆਿਂਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਮਿਦੇਸ਼਼ੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ 19ਿੇਂ ਗੇੜ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਿਸ਼ਿਰ ੇ1 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੂੰ ਿਰਚੁਅਲ ਿੋਡ 

ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ। ਭਾਰਤ਼ੀ ਿਫਦ ਦ਼ੀ ਅਗਿਾਈ ਮਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਰ਼ੀ ਹਰਸ਼ਿਰਧਨ ਸ਼ਮਰੂੰਗਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਿਆਿਂਾਰ ਦੇ ਿਫ਼ਦ ਦ਼ੀ 

ਅਗਿਾਈ ਸਥਾਈ ਸੱਕਤਰ ਯੂ ਸੋਈ ਹਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 
 

ਇਸ ਮਿਚਾਰ ਿਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਿਾਂ ਮਧਰਾ ਂਨੇ ਸਰਹੱਦ਼ੀ ਭਾਈਿਾਲ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ਼ੀ ਬੁਮਨਆਦ਼ੀ ਢਾਂਚ ੇਨੂੂੰ ਸੁਧਾਰਨ, ਮਿਆਂਿਾਰ ਅੂੰਦਰ 

ਚੱਲ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦ਼ੀ ਸਮਥਤ਼ੀ, ਿਪ੍ਾਰਕ ਅਤੇ ਮਨਿੇਸ਼ ਸਬੂੰਧਾ,ਂ ਮਬਜਲ਼ੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਮਹਯੋਗ, ਕੌਂਸਲਰ ਨਾਲ 

ਸਬੂੰਧਤ ਿਾਿਮਲਆ ਂਅਤੇ ਬਾਗਾਨ ਮਿੱਚ ਭੁਚਾਲ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਪ੍ਗੋਡਾ ਨੂੂੰ ਠ਼ੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕੂੰਿ ਸਿੇਤ ਸੱਮਭਆਚਾਰਕ ਸਮਹਯੋਗ 

ਸਣੇ ਸਿੁੱਚ ੇਸੂੰਬੂੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਮਲਆ। ਖੇਤਰ਼ੀ ਅਤੇ ਬਹੁਪ੍ੱਖ਼ੀ ਿੂੰਚਾਂ ਉੱਤ ੇਭਾਈਿਾਲ਼ੀ ਬਾਰੇ ਿ਼ੀ ਮਿਚਾਰ ਿਟਾਂਦਰੇ ਕ਼ੀਤੇ ਗਏ। ਦੋਿਾ ਂ
ਮਧਰਾਂ ਨੇ ਤੱਸਲ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਮਕ ਿੌਜੂਦਾ COVID ਿਹਾਂਿਾਰ਼ੀ ਦੇ ਬਾਿਜੂਦ ਮਬਜਲ਼ੀ, ਊਰਜਾ ਆਮਦ ਸਿੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾ ਂ ਮਿੱਚ 

ਿਰਚੁਅਲ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦੁਿੱਲੇ ਸਬੂੰਧਾਂ ਦ਼ੀ ਡੂੂੰਘਾਈ ਦਰਸਾਉਂਦ਼ੀਆ ਂਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਿ਼ੀ ਦੱਸ਼ੀ ਗਈ ਮਕ 20 ਅਕਤੂਬਰ 

ਨੂੂੰ ਹੋਣ ਿਾਲ਼ੀ ਅਗਲ਼ੀ ਸੂੰਯੁਕਤ ਿਪ੍ਾਰ ਕਿੇਟ਼ੀ ਦ਼ੀ ਿੂੰਤਰ਼ੀ ਪੱ੍ਧਰ਼ੀ ਬੈਠਕ ਨਾਲ ਦੁਿੱਲੇ ਿਪ੍ਾਰ ਅਤੇ ਮਨਿੇਸ਼ ਸਬੂੰਧਾਂ ਨੂੂੰ ਹੋਰ ਿਜਬੂਤ 

ਕਰਨ ਮਿੱਚ ਿਦਦ ਮਿਲੇਗ਼ੀ। 
 

ਦੋਿਾਂ ਮਧਰਾ ਂਨੇ COVID -19 ਤੋਂ ਪੈ੍ਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੁਣੌਤ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਟ਼ੀਕ ੇਦੇ ਮਿਕਾਸ, ਦਿਾਈਆਂ, ਉਪ੍ਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜ਼ੀ ਦ਼ੀ 

ਸਪ੍ਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿਰੱਥਾ ਮਨਰਿਾਣ ਸਿੇਤ ਇਸਦ ੇਅਸਰਾਂ ਨੂੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਤਰ਼ੀਮਕਆ ਂਉੱਤੇ ਿ਼ੀ ਮਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਮਿਚਾਰ ਿਟਾਂਦਰੇ 

ਕ਼ੀਤੇ। 
 

ਮਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਿੱਲੋਂ  ਆਪ੍ਣ਼ੀਆ ਂ‘ਗੁਆਂਢ਼ੀ ਪ੍ਮਹਲਾ’ਂ ਅਤੇ ‘ਐਕਟ ਈਸਟ’ ਨ਼ੀਤ਼ੀਆ ਂਅਨੁਸਾਰ ਮਿਆਂਿਾਰ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣ਼ੀ 

ਭਾਈਿਾਲ਼ੀ ਨੂੂੰ ਮਦੱਤ਼ੀ ਜਾਣ ਿਾਲ਼ੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦ਼ੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ। ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਮਕਹਾ ਮਕ ਭਾਰਤ ਮਿਆਿਂਾਰ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣ਼ੀ ਬਹੁਪ੍ੱਖ਼ੀ 

ਭਾਈਿਾਲ਼ੀ ਿਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਹਯੋਗ ਦੇ ਨਿੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦ਼ੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤ਼ੀ ਿਚਨਬੱਧ ਮਰਹਾ ਹੈ। 
 

ਸਥਾਈ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੋਿਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪ੍ਸ਼ੀ ਫਾਇਦ ੇਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣ਼ੀ ਪੁ੍ਰਾਣ਼ੀ ਭਾਈਿਾਲ਼ੀ ਨੂੂੰ ਹੋਰ ਿਜਬੂਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤ਼ੀ 

ਮਿਆਂਿਾਰ ਦ਼ੀ ਿਚਨਬੱਧਤਾ ਦ਼ੀ ਤਸਦ਼ੀਕ ਕ਼ੀਤ਼ੀ। ਉਨ੍ਾ ਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਿੱਲੋਂ  ਮਿਆਂਿਾਰ ਨੂੂੰ COVID ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਅਤੇ ਮਿਕਾਸ 

ਸਹਾਇਤਾ ਮਦੱਤ ੇਜਾਣ ਦ਼ੀ ਿ਼ੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕ਼ੀਤ਼ੀ। ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ 1 ਿਈ, 2020 ਤੋਂ 31 ਦਸੂੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ G -20 ਕਰਜਾ ਭੁਗਤਾਨ 

ਿੁਅੱਤਲ਼ੀ ਪ੍ਮਹਲ ਦੇ ਤਮਹਤ ਕਰਜਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਧੂੰਨਿਾਦ ਕ਼ੀਤਾ। 
 

ਦੋਨਾਂ ਪੱ੍ਖਾ ਂ ਨੇ ਮਿਦੇਸ਼ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਿਸ਼ਿਰ ੇਦਾ ਅਗਲਾ ਗੇੜ ਆਪ੍ਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਸਿੇਂ 'ਤੇ ਕਰਿਾਉਣ ਉੱਤੇ ਸਮਹਿਤ਼ੀ 

ਪ੍ਰਗਟਾਈ। 
 

ਨਿੀਂ ਮਦੱਲ਼ੀ 

1 ਅਕਤੂਬਰ, 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. 

 
 


