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ਹ ਿੰਦ ਮ ਾਾਂਸਾਗਰ ਹਰਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿੰਤਰੀ ਪਹਰਸ਼ਦ ਦੀ 20ਵੀਂ ਬੈਠਕ  

17 ਦਸਿੰਬਰ, 2020 
 

1. ਹਵਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮਿੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਵੀ. ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਨੇ 17 ਦਸਿੰਬਰ, 2020 ਨ ਿੰ ਹ ਿੰਦ ਮ ਾਾਂਸਾਗਰ ਹਰਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IORA) ਦੀ ਹ ਿੰਦ 

ਮ ਾਾਂਸਾਗਰ ਹਰਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਿੰਤਰੀ ਪਹਰਸ਼ਦ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਹਧਅਮ ਰਾ ੀਂ  ੋਈ 20ਵੀਂ ਬੈਠਕ, ਹਜਸਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ IORA ਦ ੇ

ਪਰਧਾਨ UAE ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।  ਇਸ ਮੀਹ ਿੰਗ ਹਵਿੱਚ ਸਾਰ ੇ22 ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਾਂ ਅਤੇ 10 

ਸਿੰਵਾਦ ਭਾਗੀਦਾਰਾਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਹਲਆ। ਮੀਹ ਿੰਗ ਹਵਿੱਚ IORA ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਾਂਝੇ ਹ ਤ ਦੇ ਵਿੱਖ ਵਿੱਖ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ 

ਮੁਿੱਹਦਆਾਂ ਬਾਰੇ ਹਵਚਾਰ ਵ ਾਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਿੰਤਰੀ ਪਹਰਸ਼ਦ ਨੇ COVID  -19 ਦੇ ਪਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਅਮੀਰਾਤ ਹਬਆਨ ਅਤੇ 

IORA ਦਾ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਹ ਕਾਰਤਾ ਹਬਆਨ ਅਿੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। 
 

2. ਹਵਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮਿੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹ ਿੱਪਣੀ ਹਵਿੱਚ IORA ਦੀ ਹ ਿੰਦ ਮ ਾਾਂਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹਵਸ਼ਾਲ ਭਾਰਤ -ਪਰਸ਼ਾਾਂਤ ਖੇਤਰ ਹਵਿੱਚ 

ਖੇਤਰੀ ਸਹ ਯੋਗ ਦੇ ਪਲੇ ਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਮ ਿੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦਿੱਹਸਆ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਹ ਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਲੋਂ  ਆਪਦਾ ਜੋਖਮ 

ਪਰਬਿੰਧਨ ਅਤੇ ਅਕਾਦਹਮਕ, ਹਵਹਗਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹਵਿੱਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਗਿੱਲ ਕੀਤੀ। ਮ ਾਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹਵਆਪਕ 

ਹਸ ਤਯਾਬੀ ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਵਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮਿੰਤਰੀ ਨੇ IORA ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਾਂ ਦਰਹਮਆਨ ਰਵਾਇਤੀ ਦਵਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ   ਹਰਜ਼ਮ 

ਹਵਿੱਚ ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਸਹ ਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। IORA ਨ ਿੰ ਮਜ਼ਬ ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬਿੱਧਤਾ ਨ ਿੰ ਅਿੱਗ ੇਵਧਾਉਂਦੇ  ੋਏ 

ਹਵਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮਿੰਤਰੀ ਨੇ IORA ਸਕਿੱਤਰੇਤ ਹਵਖ ੇਭਾਰਤ ਵਿੱਲੋਂ  IT ਮਾ ਰ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਗਿੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਿੱ  ਭਾਰਤ 

ਵਿੱਲੋਂ  IORA ਸਕਿੱਤਰੇਤ ਹਵਖੇ e-ਦਫਤਰ ਪਰਣਾਲੀ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਅਤੇ ਮ ਾਤਮਾ ਗਾਾਂਧੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ 

ਕੀਤਾ। 
 

ਸਿੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ 1997 ਹਵਿੱਚ IORA ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਤੋਂ  ੀ ਇਸ ਦੇ ਹਵਕਾਸ ਪਰਤੀ ਵਚਨਬਿੱਧ ਹਰ ਾ  ੈ। 2011 ਹਵਿੱਚ 

ਭਾਰਤ ਵਿੱਲੋਂ  IORA ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਸਿੰਭਾਲਣ ਦੌਰਾਨ IORA ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀ  ਦੇ 6 ਖੇਤਰ ਪਛਾਣੇ ਸੀ, ਜੋ ਇਸਦੀਆਾਂ ਸਾਹਰਆਾਂ 

ਗਤੀਹਵਧੀਆਾਂ ਲਈ ਚਿੰਨ ਮੁਨਾਰੇ ਹਸਧਾਾਂਤ  ਨ। IORA ਨ ਿੰ ਭਾਰਤ ਵਧੇਰੇ ਅਿੰਤਰ-ਖੇਤਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਾ ੀਂ ਭਾਰਤ -ਪਰਸ਼ਾਾਂਤ ਅਿੰਦਰ 

ਸ਼ਾਾਂਤੀ, ਸਹਥਰਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਾਲੀ ਨ ਿੰ ਉਤਸ਼ਾ ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਲਿੱਖਣ ਪਲੇ ਫਾਰਮ ਮਿੰਨਦਾ  ੈ। 
 
ਨਵੀਂ ਹਦਿੱਲੀ 

17 ਦਸਿੰਬਰ, 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. 


