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5ਵ ਾਂ ਬਿਮਸਟ ੈੱਕ ਸਬਮਟ 
 
ਪ੍ਰਧ ਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਾਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ 5ਵ ਾਂ ਿਬਮਸਟ ੱਕ (ਿੇ ਆਵ੍ ਿੰਗ ਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਬਵ ਫੌਰ ਮਲਟੀ-ਸ ਕਟਰਲ 
ਟ ਕਨੀਕਲ ਐਾਂਡ ਇਕਨੌਮਬਕ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ) ਸਮਬਟ ਵਬੱਚ ਸ਼ ਮਲ ਹੋਏ, ਜਬਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਿ ਨੀ ਵਰਚੁਅਲੀ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕ  ਨੇ ਕੀਤੀ, 
ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਾਂ ਿਬਮਸਟ ੱਕ ਪ੍ਰਧ ਨ ਹ । 

ਪੰਜਵੇਾਂ ਿਬਮਸਟ ੱਕ ਸਮਬਟ ਦੇ ਸ ਿਕ , ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਬਕ ਰੀਆਾਂ ਤੇ ਵਬਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਤਬਆਰੀ ਿ ਠਕ 

ਹ ਈਿ੍ਰਬਡ ਪੱਧਤੀ ਤੋਾਂ ਕੋਲੰਿੋ ਵਬੱਚ 28 ਅਤੇ 29 ਮ ਰਚ ਨੰੂ ਆਯੋਜਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਮਬਟ ਦ  ਵਬਸ਼  “ਟੂਵਰਡਸ ਏ 
ਰ ਜ਼ੀਲਬਐਾਂਟ ਰੀਜਨ, ਪ੍ਰੌਸਪਰਸ ਇਕਨੌਮੀਜ਼, ਹ ਲਦੀ ਪੀਪਲ” ਮ ਾਂਿਰ ਦੇਸ਼ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰ ਥਮਬਕਤ  ਵਬਸ਼  ਹ । ਇਸ ਦੇ 
ਇਲ ਵ  ਿਬਮਸਟ ੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨ ਾਂ ਨ ਲ ਸਹਬਯੋਗੀ ਗਤੀਵਬਧੀਆਾਂ ਨੂੰ ਵਬਕਸਬਤ ਕਰਨ  ਵੀ ਇਸ ਵਬੱਚ ਸ ਮਲ ਹ , ਤ ਕਬ 
ਮ ਾਂਿਰ ਦੇਸ਼ ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਬਕ ਅਤੇ ਵਬਕ ਸ ਪਰਬਣ ਮ ਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਵਬਡ-19 ਮਹ ਮ ਰੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਭ ਵ ਾਂ ਨ ਲ ਨਬਪਟਬਆ ਜ  ਸਕੇ। 

ਸਮਬਟ ਦ  ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਦਮ ਿਬਮਸਟ ੱਕ ਚ ਰਟਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ  ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਪ੍ਰਵ ਨਗੀ ਦੇਣ  ਹ , ਜਬਸ ਦੇ ਤਹਬਤ 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਮ ਾਂਿਰ ਦੇਸ਼ ਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਆਕ ਰ ਦੇਣ  ਹ , ਜੋ ਿੰਗ ਲ ਦੀ ਖ ੜੀ ਦੇ ਕਬਨ ਰੇ ਸਥਬਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਨਬਰਭਰ 
ਹਨ। 

ਸਮਬਟ ਵਬੱਚ ਿਬਮਸਟ ੱਕ ਕਨ ਕਟੀਵਬਟੀ ਏਜੰਡ  ਨੂੰ ਪੂਰ  ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਬਕਰਯੋਗ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦ  ਜ ਇਜ਼  ਲਬਆ ਗਬਆ। ਰ ਸ਼ਟਰ 

ਮੁਖੀਆਾਂ ਨੇ ‘ਟ੍ਰ ਾਂਸਪੋਰਟ ਕਨ ਕਟੀਵਬਟੀ ਦੇ ਲਈ ਮ ਸਟਰ ਪਲ ਨ’ ‘ਤੇ ਵਬਚ ਰ ਕੀਤ , ਜਬਸ ਦੇ ਤਹਬਤ ਭਵਬੱਖ ਵਬੱਚ ਇਸ 
ਇਲ ਕੇ ਵਬੱਚ ਕਨ ਕਟੀਵਬਟੀ ਸਿੰਧੀ ਗਤੀਵਬਧੀਆਾਂ ਦ  ਖ ਕ  ਤਬਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਬਸ਼ -ਨਬਰਦੇਸ਼ ਨਬਹਬਤ ਹਨ। 

ਆਪਣੇ ਸੰਿੋਧਨ ਵਬੱਚ, ਪ੍ਰਧ ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਿਬਮਸਟ ੱਕ ਦੀ ਰੀਜਨਲ ਕਨ ਕਟੀਵਬਟੀ, ਸਹਬਯੋਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਬਆ ਨੰੂ ਵਧ ਏ 

ਜ ਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਰੇਖ ਾਂਕਬਤ ਕੀਤ । ਇਸ ਸਿੰਧ ਵਬੱਚ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕ ਸੁਝ ਅ ਦਬੱਤੇ। ਪ੍ਰਧ ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ ਥੀ 

ਲੀਡਰ ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ  ਦਬੱਤ  ਕਬ ਉਹ ਿੰਗ ਲ ਦੀ ਖ ੜੀ ਨੰੂ ਿਬਮਸਟ ੱਕ ਮ ਾਂਿਰ ਦੇਸ਼ ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਬਆਨ ਕਨ ਕਟੀਵਬਟੀ, ਸਮ੍ਰਬੱਧੀ ਅਤੇ 
ਸੁਰੱਖਬਆ ਪੁਲ਼ ਵਬੱਚ ਿਦਲਣ ਦ  ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰਨ। 

ਪ੍ਰਧ ਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰ ਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀਆਾਂ ਦੇ ਸ ਹਮਣੇ ਤਬੰਨ ਿਬਮਸਟ ੱਕ ਸਮਝੌਤਬਆਾਂ ‘ਤੇ ਹਸਤ ਖਰ ਹੋਏ। 
ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਸਮਝੌਤਬਆਾਂ ਵਬੱਚ ਵਰਤਮ ਨ ਸਹਬਯੋਗ ਗਤੀਵਬਧੀਆਾਂ ਵਬੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਵਬਸ਼ੇ ਸ਼ ਮਲ ਹਨ: 1) ਅਪਰ ਧਕ 
ਮ ਮਲਬਆਾਂ ਵਬੱਚ ਪਰਸਪਰ ਕ ਨੂੰਨੀ ਸਹ ਇਤ  ‘ਤੇ ਿਬਮਸਟ ੱਕ ਸਮਝੌਤ , 2). ਡਬਪਲੋਮ ਟਬਕ ਟ੍ਰੇਨਬੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਬੱਚ 
ਆਪਸੀ ਸਹਬਯੋਗ ‘ਤੇ ਿਬਮਸਟ ੱਕ ਸਹਬਮਤੀ-ਪੱਤਰ, 3). ਿਬਮਸਟ ੱਕ ਟ ਕਨੋਲੋਜੀ ਟ੍ਰ ਾਂਸਫਰ ਸੁਵਬਧ  ਦੀ ਸਥ ਪਨ  ਦੇ 
ਲਈ ਮ ਮੋਰੰਡਮ ਆਵ੍ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। 
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