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ਪਰਿਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ 15 ਮਾਰਚ, 2020 ਨ ੰ SAARC ਆਗ ਆਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ 
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ SAARC ਦੇਸਾਾਂ ਦੇ  ਸੀਨੀਅਰ ਵਪਾਰਕ ਅਵਿਕਾਰੀਆਾਂ ਨ ੰ ਸਿੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਯਾਤਰਾ 
'ਤੇ ਲਿੱਗੀਆਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਾਂ ਦੇ ਅਸਰਾਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਖੇਤਰੀ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਕੋਵਵਡ -19 ਦੇ ਵਿੱਡੇ ਪਰਭਾਵਾਾਂ ਬਾਰ ੇ
ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ 8 ਅਪਰੈਲ, 2020 ਨ ੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
 

ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਵਿੱਚ ਪਾਵਕਸਤਾਨ ਨ ੰ ਛਿੱਡ ਸਾਰੇ SAARC ਦੇਸਾਾਂ ਨੇ ਵ ਿੱਸਾ ਵਲਆ। 
 

ਮੌ  ਦਾ ਚੁਣੌਤੀਪ ਰਨ  ਾਲਾਤ ਅੰਦਰ ਡ ੰਘੇ ਸਾਾਂਝੇ ਵ ਤਾਾਂ ਅਤੇ ਸਮਿੱਵਸਆ ਦਾ  ਿੱਲ ਕਿੱਢਣ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਮੁ ਾ ਰਾ 
ਕਰਦ ੇ ੋਏ ਸਾਰੇ ਦੇਸਾਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ  ੁੜ ੇਵਵਆਪਕ ਏ ੰਡੇ ਉੱਤੇ  ੋਏ ਵਵਚਾਰ ਵਟਾਾਂਦਰੇ ਵਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਯੋਗਦਾਨ 
ਪਾਇਆ। ਇਸ ਗਿੱਲ ’ਤੇ ਸਵ ਮਤੀ  ੋਈ ਵਕ ਕੋਵਵਡ -19 ਮ ਾਾਂਮਾਰੀ ਦਾ SAARC ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ 
ਮਾੜਾ ਅਸਰ  ੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ  ੈ। ਇ  ਦੇਸ  ਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਵ ਿੱਠ ਸਕਣ - ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗਿੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵਦਿੱਤਾ 
ਵਗਆ ਵਕ ਪਵ ਲਾਾਂ ਵਰਗੇ  ਾਲਾਤ ਦੀ ਪ ਰਨ ਬ ਾਲੀ ਨਾ  ੋਣ ਤਿੱਕ ਅੰਤਰ-ਖੇਤਰੀ ਵਪਾਰ ਨ ੰ ਬਣਾਏ ਰਿੱਖਣ ਅਤੇ 
ਇਸਨ ੰ ਵਿਾਉਣ ਲਈ ਸਾਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਵਕਆਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ  ੈ। SAARC ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰ ਰੀ 
ਵਪਾਰ ਨ ੰ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨ ੰ ਮ ਿੱਤਵਪ ਰਨ ਖੇਤਰ ਮੰਵਨਆ ਵਗਆ। 
 

ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਵਿੱਚ ਵਵਚਾਰੇ ਗਏ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮੁਿੱਵਦਆਾਂ 'ਚ ਸਾਮਲ ਸਨ  - ਵਪਾਰ ਨ ੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 
ਵਵ ਾਰਕ  ਿੱਲ ਅਪਨਾਉਣਾ ਵ ਵੇਂ ਢੁਕਵੀਆਾਂ ਸਰਤਾਾਂ 'ਤੇ ਤਰ ੀ ੀ ਸੁਲਕ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਪਰਵਾਨਗੀ, ਮ ਲ 
ਥਾਾਂ ਬਾਰੇ ਵਡ ੀਟਲ ਦਸਤਖਤ ਵਾਲ਼ੇ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਨ ੰ ਆਰਜ਼ੀ ਮੰਜ਼ ਰੀ, ਕਸਟਮਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਦਰਾਮਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਨ 
ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ  ਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀਆਾਂ ਕਾਿੱਪੀਆਾਂ ਨ  ੰ
ਪਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰ ਿੱਦ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਸਟਮ ਸਟੇਸਨਾਾਂ' ਤੇ ਬਰਾਮਦ / ਦਰਾਮਦ ਅਿੱਗ ੇਮੌ  ਦ ਮਸਵਲਆਾਂ ਦਾ 
 ਿੱਲ। SAARC ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰ ਨ ੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਵਆਪਕ ਢਾਾਂਚ ੇਵਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਵਵਡ -19 
ਵਰਗੀਆਾਂ ਵਸ ਤ ਸਮਵਸਆਵਾਾਂ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਵ ਿੱਠਣ ਲਈ ਸਭੰਾਵਤ ਉਪਾਵਾਾਂ ਨ ੰ ਵਵਚਾਰ 
ਵਟਾਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੋਕਸ ਖੇਤਰ ਵ ੋਂ ਮੰਵਨਆ ਵਗਆ। SAARC ਖੇਤਰ ਅੰਦਰਲੇ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 
ਵਿਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਵਗਆ। 



 

ਵਵਆਪਕ ਵਵਚਾਰ ਵਟਾਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵ ਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸਾਾਂ ਨੇ  ਰ ਦੇਸ ਵਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਵਨਰਿਾਰਤ ਫੋਕਲ 
ਪੁਆਇੰਟ ਰਾ ੀਂ ਨੇੜਲਾ ਅਤੇ ਵਨਯਮਤ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣ ਦੀ ਤ ਵੀਜ਼ ਵਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਪਿੱਖ ਨੇ ਇਸ ਅਵਭਆਸ 
ਦਾ ਤਾਲਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕੀਤੀ, ਵ ਸ ਨਾਲ ਕਵੋਵਡ -19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਤੀ ੇ ਵ ੋਂ ਆਵਾ ਾਈ ਉੱਤੇ ਲਿੱਗੀਆਾਂ 
ਪਾਬੰਦੀਆਾਂ  ਟਾਏ  ਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਵਿੱਚ ਪਵ ਲਾਾਂ ਵਾਾਂਗ ਵਪਾਰ ਦੀ  ਲਦ ਬ ਾਲੀ ਲਈ ਵਵਚਾਰਾਾਂ ਅਤੇ 
ਤ ਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ ਬਾਰੇ ਵਵਚਾਰ-ਵਟਾਾਂਦਰਾ ਵੀ ਸੰਭਵ  ੋ ਸਕੇਗਾ। 
 

ਨਵੀਂ ਵਦਿੱਲੀ 
08 ਅਪਰੈਲ, 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. 

 

 


