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ਭਾਰਤ-ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿਦਸੇ ਦਫ਼ਤਰਾਾਂ ਦਰਵਮਆਨ 5ਿਾਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸਿਰਾ (FOC) 

12 ਅਪ੍ਰਲੈ, 2022 

 

1. ਭਾਰਤ਼ੀ ਵਿਦੇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ (ਪੂ੍ਰਬ) ਸੌਰਭ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆਈ ਵਿਦੇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦੁਿੱਲੇ ਮਾਮਵਲਆਾਂ ਦੇ 

ਉਪ੍ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਦਾਤ ੋਅਮਰਾਨ ਵਬਨ ਮੁਹੰਮਦ ਵ਼ਿਨ ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਨੰੂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪੁ੍ਤਰਾਜਯਾ ਵਿਖ ੇਭਾਰਤ 

ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ ਦਫ਼ਤਰਾਾਂ ਦਰਵਮਆਨ 5ਿੇਂ ਸਲਾਹ-ਮਸਿਰ ੇ(ਦੁਿੱਲੇ ਸਲਾਹ-ਮਸਿਰ)ੇ ਦ਼ੀ ਸਵਹ-ਪ੍ਰਧਾਨਗ਼ੀ ਕ਼ੀਤ਼ੀ। 

 

2. ਇਸ ਦੌਰ ੇਦੌਰਾਨ ਸਕੱਤਰ (ਪੂ੍ਰਬ) ਨੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆਈ ਵਿਦੇਸ ਮੰਤਰ਼ੀ ਮਹਾਮਵਹਮ ਦਾਤ ੋਸਰ਼ੀ ਸੈਫੂਦ਼ੀਨ ਅਬਦੱੁਲਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-

ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੁਿੱਲੇ ਸਬੰਧਾਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਿਟਾਾਂਦਰਾ ਕ਼ੀਤਾ। 

 

3. ਵਿਦੇਸ ਦਫ਼ਤਰਾਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸਿਰੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦਰਵਮਆਨ ਬਹੁ-ਪੱ੍ਖ਼ੀ ਸਬੰਧਾਾਂ ਦ਼ੀ ਸਮ਼ੀਵਖਆ ਕਰਦ ੇ

ਹੋਏ ਦੋਿਾਾਂ ਵਧਰਾਾਂ ਨੇ 2015 ਦ਼ੀ ਿਧੇਰ਼ੀ ਰਣਨ਼ੀਤਕ ਭਾਈਿਾਲ਼ੀ ਦੇ ਢਾਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੁੱਚ ੇਦੁਿੱਲੇ ਸਬਧੰਾਾਂ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਿਧਾਉਣ ਦ਼ੀ 

ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਵਿਦੇਸ ਦਫ਼ਤਰਾਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸਿਰੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚ ੇਦੁਿੱਲੇ ਸਬੰਧਾਾਂ ਦ਼ੀ ਸਮ਼ੀਵਖਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪ੍ਸ਼ੀ ਵਹੱਤਾਾਂ 

ਦੇ ਸਮਕਾਲ਼ੀ ਖੇਤਰ਼ੀ ਅਤੇ ਆਲਮ਼ੀ ਮੁੱਵਦਆਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਿਟਾਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਮਵਲਆ। 

 

4. ਦੋਿਾਾਂ ਵਧਰਾਾਂ ਨੇ ਿਧ ਰਹੇ ਆਰਵਿਕ ਅਤੇ ਿਪ੍ਾਰਕ ਸਬੰਧਾਾਂ 'ਤੇ ਤਸੱਲ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਿੱਖ ਿੱਖ ਖਤੇਰਾਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਹਯੋਗ ਨੰੂ 

ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹ ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਿਾਾਂ ਵਧਰਾਾਂ ਦ਼ੀ ਸਾਾਂਝ਼ੀ ਿਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨ਼ਿਰ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਾਾਂ ਦ਼ੀ ਤੇ਼ਿ਼ੀ 

ਨਾਲ ਮੁੜ੍ ਸੁਰਜ਼ੀਤ਼ੀ ਹੋਣ ਦ਼ੀ ਉਮ਼ੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। 

 

5. ਦੋਿੇਂ ਵਧਰਾਾਂ ਨੇ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਖੇਤਰਾਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਿੱਲੇ ਤੰਤਰ ਨੰੂ ਮੁੜ੍ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪ੍ਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਵਬਕ ਹੋਣ ਿਾਲ਼ੀ 

ਅਗਲ਼ੀ ਮੰਤਰ਼ੀ ਪੱ੍ਧਰ਼ੀ ਸਾਾਂਝਾ ਕਵਮਸਨ ਦ਼ੀ ਮ਼ੀਵਟੰਗ ਵਿੱਚ ਨਤ਼ੀਜੇ ਪੇ੍ਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉੱਤ ੇਸਵਹਮਤ਼ੀ ਵਦੱਤ਼ੀ। 

 

6. ਇਸ ਸਾਲ ਕੂਟਨ਼ੀਤਕ ਸਬੰਧਾਾਂ ਦ਼ੀ ਸਿਾਪ੍ਨਾ ਦੇ 65 ਸਾਲ ਪੂ੍ਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦੋਿੇਂ ਵਧਰਾਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਦੋਿਾਾਂ ਦੇਸਾਾਂ 

ਵਿੱਚ ਢੁਕਿੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਾਦਗਾਰ਼ੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਉਣ ਉੱਤ ੇਸਵਹਮਤ਼ੀ ਵਦੱਤ਼ੀ। 

 

7. ਅਗਲ਼ੀ FOC ਨਿੀਂ ਵਦੱਲ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਵਬਕ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਵਹਮਤ਼ੀ ਵਦੱਤ਼ੀ ਗਈ। 

 

ਨਿੀਂ ਵਦੱਲ਼ੀ 

12 ਅਪ੍ਰਲੈ, 2022 

 

 

 
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. 

 


