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ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਵਾਲ਼ੀ ਸਵੰਾਦ ਦ਼ੀ 17ਵੀਂ ਮਤੰਰ਼ੀ ਮਡੰਲ਼ੀ ਬਠੈਕ  

21 ਜਨਵਰ਼ੀ, 2021 

 

1. "ਨਨਊ ਨੌਰਮਲ, ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਅਤੇ ਨਸਹਤਮੰਦ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ" ਨਵਸ ੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਵਾਲ਼ੀ ਸੰਵਾਦ ਦ਼ੀ 

17ਵੀਂ ਮੰਤਰ਼ੀ ਮੰਡਲ਼ੀ ਬੈਠਕ 21 ਜਨਵਰ਼ੀ, 2021 ਨ ੰ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਨਧਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਵਦੇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦ਼ੀ ਸਕੱਤਰ 

(ਪ ਰਬ) ਸਰ਼ੀਮਤ਼ੀ ਨਰਵਾ ਗਾਾਂਗੁਲ਼ੀ ਦਾਸ ਨੇ ਬੈਠਕ ਨਵੱਚ ਭਾਰਤ ਦ਼ੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗ਼ੀ ਕ਼ੀਤ਼ੀ। 
 

2. ਆਪਣ਼ੀ ਨਟੱਪਣ਼ੀ ਨਵਚ ਸਕੱਤਰ (ਪ ਰਬ) ਨੇ COVID -19 ਮਹਾਾਂਮਾਰ਼ੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਚੁਣੌਤ਼ੀ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ 

ਪਰਤ਼ੀਕਰਮ ਦੇਣ ਦ਼ੀ ਅਪ਼ੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਕਹਾ ਨਕ ਆਲਮ਼ੀ ਆਰਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਮਜ਼ਬ ਤ ਬਹੁਪੱਿ਼ੀ ਸਨਹਯੋਗ ਬਹੁਤ 

ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਨਵੱਚ ਸਕੱਤਰ (ਪ ਰਬ) ਨੇ ਨਕਹਾ ਨਕ ਨਜਿੇ ਰੋਜ਼਼ੀ ਰੋਟ਼ੀ ਨ ੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ 

ਦਾ ਮੁੜ ਸੁਰਜ਼ੀਤ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਹੈ, ਉੱਿੇ ਹ਼ੀ ਸਾਨ ੰ ਨਵ਼ੀਨਤਾ ਅਤੇ ਪ ਰਕਾਾਂ ‘ਤੇ ਵ਼ੀ ਨਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲਾਾਂ ਦ਼ੀ ਤਲਾਸ ਕਰਨ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ। 
 

3. ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯਕ਼ੀਨ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਨਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ਼ੀ ਨਵਰਾਸਤ ਦ਼ੀ ਸੁਰੱਨਿਆ ਲਈ ਸੈਰ 

ਸਪਾਟਾ ਿੇਤਰ ਨ ੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜ਼ੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਉਸਾਰਨ ਦ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਦ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੱਤਰ (ਪ ਰਬ) ਨੇ ਨਕਹਾ 

ਨਕ ਭਾਰਤ 3T's ਰਣਨ਼ੀਤ਼ੀ ਦੇ ਨਹੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨ ੰ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਧਆਨ ਦੇ ਨਰਹਾ ਹੈ, ਨਜਸ ਅੰਦਰ “ਵਪਾਰ, 

ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜ਼ੀ” ਸਾਮਲ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ (ਪ ਰਬ) ਨੇ ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਅਤ ੇ ਨਸਹਤਮੰਦ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਤਸਾਹਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਇਗਨੋਸਨਟਕ ਉਪਕਰਣਾਾਂ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਟ਼ੀਨਕਆਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕਸਾਰ ਅਤੇ ਸਰਵ ਨਵਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕ਼ੀਨ਼ੀ 

ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸਾਾਂ ਨ ੰ ਮਜ਼ਬ ਤ ਕਰਨ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਵ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਨਦੱਤਾ। ਇਸ ਪਰਸੰਗ ਨਵਚ ਸਕੱਤਰ ( ਪ ਰਬ) ਨੇ ਦੱਨਸਆ ਨਕ 

ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਾਂਢ਼ੀਆਾਂ ਭ ਟਾਨ, ਮਾਲਦ਼ੀਵਜ਼, ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ, ਨਮਆਾਂਮਾਰ ਅਤੇ ਸੇਚੇਸੇਲਸ ਨ ੰ ਗਰਾਾਂਟ ਸਹਾਇਤਾ 

ਹੇਠ ਟ਼ੀਕੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੁਰ  ਕਰ ਨਦੱਤਾ ਹੈ। 
 

4. ਸਕੱਤਰ (ਪ ਰਬ) ਨੇ ਭਾਰਤ-ਨਮਆਾਂਮਾਰ-ਿਾਈਲੈਂਡ ਨਤਪਿੱ਼ੀ ਟਰਾਈਲਟਰਲ ਹਾਈਵੇ ਅਤੇ ਇਸਦ ੇਕੰਬੋਡ਼ੀਆ, ਲਾਓਸ 

ਅਤੇ ਨਵਅਤਨਾਮ ਤੱਕ ਸੰਭਾਵਤ ਨਵਸਿਾਰ ਸਣੇ ਏਸ਼ੀਆ ਨਵੱਚ ਕਨੇਕਨਟਨਵਟ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕ ੇਗਏ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਕਦਮਾਾਂ 

'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਆਲਮ਼ੀ ਸ ਰਜ਼ੀ ਗਠਜੋੜ (ISA) ਅਤੇ ਕੋਲ਼ੀਸਨ ਫਾਰ ਨਡਜ਼ਾਸਟਰ ਰੇਜ਼਼ੀਲੈਂਟ ਇਨਫਰਾਸਟਰ ੱਕਚਰ 

(CDRI) ਵਰਗ਼ੀਆਾਂ ਪਨਹਲਾਾਂ ਨਾਲ ਆਲਮ਼ੀ ਜਲਵਾਯ  ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਡਜ਼ਾਸਟਰ ਰੇਜ਼਼ੀਲੈਂਟ ਇਨਫਰਾਸਟਰ ੱਕਚਰ 

ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਧਆਨ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਹੈ। 
 



5. ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਨਧਆਨ ਨਿੱਚਦੇ ਹੋਏ ਨਕ ਅੱਤਵਾਦ ਹੁਣ ਵ਼ੀ ਆਲਮ਼ੀ ਸਾਾਂਤ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਨਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ 

ਬਨਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਕੱਤਰ (ਪ ਰਬ) ਨੇ ਸਾਰੇ ਰ ਪਾਾਂ ਨਵੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨ ੰ ਿਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨਹਯੋਗ ਦ਼ੀ 

ਅਪ਼ੀਲ ਕ਼ੀਤ਼ੀ। ਸਕੱਤਰ (ਪ ਰਬ) ਨੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਨਕਹਾ ਨਕ ਆਸ਼ੀਆਨ ਨ ੰ ਕੇਂਦਰ ਨਵੱਚ ਰੱਿਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ -ਪਰਸਾਾਂਤ 

ਿੇਤਰ ਨਵੱਚ ਸਾਾਂਝ਼ੀਆਾਂ ਚੁਣੌਤ਼ੀਆਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ਼ੀ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਨਵੱਚ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰ਼ੀ ਸਰ਼ੀ 

ਨਨਰੰਦਰ ਮੋਦ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨ਼ੀ ਗਈ ਭਾਰਤ-ਪਰਸਾਾਂਤ ਸਮੰੁਦਰ਼ੀ ਪਨਹਲ (IPOI) ਆਜ਼ਾਦ, ਿੁੱਲੇ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਨਯਮ-

ਅਧਾਰਤ ਭਾਰਤ -ਪਰਸਾਾਂਤ ਿੇਤਰ ਦ਼ੀ ਨਸਰਜਣਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ, ਨਜਸ ਨਾਲ ਇਸ ਿੇਤਰ ਅਦੰਰ ਸਭਨਾਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਨਿਆ 

ਅਤੇ ਨਵਕਾਸ (SAGAR) ਨ ੰ ਉਤਸਾਹ ਨਮਲ ਸਕ।ੇ 
 

6. ਸਕੱਤਰ (ਪ ਰਬ) ਨੇ ਤੁਰਕ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ACD ਦ਼ੀ ਪਰਧਾਨਗ਼ੀ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤ ੇ17ਵੀਂ ACD ਮੰਤਰ਼ੀ ਮੰਡਲ਼ੀ ਬੈਠਕ ਦ਼ੀ 

ਮੇਜ਼ਬਾਨ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕ਼ੀਤਾ। 
 

7. ਬੈਠਕ ਦੇ ਅੰਤ ਨਵੱਚ ਸਾਰੇ ACD ਦੇਸਾਾਂ ਨੇ "ਅੰਕਰਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ" ਅੰਗ਼ੀਕਾਰ ਕ਼ੀਤਾ। 
 
ਨਵੀਂ ਨਦੱਲ਼ੀ 

21 ਜਨਵਰ਼ੀ, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

 
 


