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1. ਿਕੱਤਰ (ਪੂਰਬ) ਿਰ਼ੀਮਤ਼ੀ ਰ਼ੀਵਾ ਗਾਂਗੁਲ਼ੀ ਦਾਿ 24 ਜੂਨ, 2021 ਨੂੰ ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆ ਸਸਖਰ ਿੰਮੇਲਨ ਦੇ ਿ਼ੀਨ਼ੀਅਰ 

ਅਸਿਕਾਰ਼ੀਆਂ ਦ਼ੀ ਬੈਠਕ (EAS  SOM) ਸਵਚ  ਸਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਿ ਵਰਚੁਅਲ  ਬੈਠਕ ਦ਼ੀ ਪਰਿਾਨਗ਼ੀ ਬ੍ਰੂਨੇਈ ਦਾਰੂਿਲਮ 

ਦੇ ਿਥਾਈ ਿਕੱਤਰ  ਮਹਾਮਸਹਮ  ਸਰ਼ੀਮਤ਼ੀ  ਇਮਲ਼ੀਨ ਅਬਦੁਲ ਰਸਹਮਾਨ ਟ਼ੀਓ ਨੇ ਕ਼ੀਤ਼ੀ, ਸਜਿ ਸਵਚ 18 EAS ਦੇਸਾਂ ਦੇ 

ਿ਼ੀਨ਼ੀਅਰ ਅਸਿਕਾਰ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸਮੂਲ਼ੀਅਤ ਕ਼ੀਤ਼ੀ। 
 

2. ਬੈਠਕ ਸਵੱਚ ਲ਼ੀਡਰਾਂ ਦ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ EAS ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਰਹ਼ੀਆਂ 

ਚੁਣੌਤ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਿ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਰਗਰ ਅਤ ੇਪਰਤ਼ੀਕਰਮਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰ਼ੀਸਕਆਂ ਅਤੇ ਿਾਿਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਚਾਰ 

ਵਟਾਂਦਰਾ ਕ਼ੀਤਾ ਸਗਆ। ਿ਼ੀਨ਼ੀਅਰ ਅਸਿਕਾਰ਼ੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤਰ਼ੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰ਼ੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਸਵਚਾਰ 

ਵਟਾਂਦਰੇ ਕ਼ੀਤੇ, ਸਜਨ੍ਾ ਂਸਵਚ COVID  -19 ਮਹਾਂਮਾਰ਼ੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦ਼ੀ ਬਹਾਲ਼ੀ, ਦੱਖਣ ਚ਼ੀਨ ਿਾਗਰ, 

ਕੋਰ਼ੀਆ ਪਰਾਇਦਵ ਼ੀਪ, ਸਮਆਂਮਾਰ ਸਵਚ  ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਸਾਮਲ ਿਨ। ਬੈਠਕ ਸਵੱਚ EAS ਫਰੇਮਵਰਕ 

ਤਸਹਤ ਸਹੱਿਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕ਼ੀਤ਼ੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰਸਤਬੱਿਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨ਼ੀਲਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (2018- 2022) 

ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਹੋਈ ਪਰਗਤ਼ੀ ਦ਼ੀ ਵ਼ੀ ਿਮ਼ੀਸਖਆ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਗਈ। 
 

3.ਿਕੱਤਰ (ਪੂਰਬ) ਨੇ ਸਟੱਪਣ਼ੀ ਕਰਸਦਆਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ  ਆਿ਼ੀਆਨ ਅਤੇ ASEAN ਦ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲ਼ੀ ਪਰਣਾਲ਼ੀ ਦੇ 

ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਿਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬ੍ਰੂਨੇਈ ਦਾਰੂਿਲਮ ਦੁਆਰਾ ਸਨਭਾਈ ਗਈ ਅਗਵਾਈ ਦ਼ੀ ਭੂਸਮਕਾ ਦ਼ੀ ਸਲਾਘਾ ਕ਼ੀਤ਼ੀ। ਉਨ੍ਾਂ 
ਨੇ ਭਾਰਤ-ਪਰਸਾਂਤ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸਾਂਤ਼ੀ ਅਤੇ ਿਸਥਰਤਾ ਲਈ ਪਰਮੁੱਖ ਤੰਤਰ ਵਜੋਂ EAM ਤਰਫੋਂ ਸਨਭਾਈ ਪਰਮੁੱਖ ਭੂਸਮਕਾ 'ਤੇ 

ਜ਼ੋਰ ਸਦੰਦ ੇਹੋਏ ਇਿ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿੇਰੇ ਪਰਤ਼ੀਕਰਮਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਪਰਤ਼ੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਿਮਰਥਨ ਦੁਹਰਾਇਆ। 
ASEAN ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਵਚ ਰੱਖਕੇ ਆਜ਼ਾਦ, ਖੁੱਲੇ, ਿਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਨਯਮ-ਅਿਾਰਤ ਭਾਰਤ -ਪਰਸਾਂਤ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦ਼ੀ 

ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸਦੰਦ ੇਹੋਏ ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਪਰਸਾਂਤ ਬਾਰੇ ਆਿ਼ੀਆਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰ਼ੀਆ (AOIP) ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਰਸਾਂਤ 

ਿਮੰੁਦਰ਼ੀ ਪਸਹਲਕਦਮ਼ੀ (IPOI) ਸਵਚਾਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੇਲ-ਸਮਲਾਪ, ਜੋ ਖੇਤਰ਼ੀ ਿਸਹਯੋਗ ਵਿਾਉਣ ਦਾ ਿਾਂਝਾ ਆਿਾਰ ਹੈ, ਦ਼ੀ 

ਗੱਲ ਕ਼ੀਤ਼ੀ।                  
 

4. ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਿਕੱਤਰ (ਪੂਰਬ) ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਿਾਰ ਦੱਖਣ ਚ਼ੀਨ ਿਾਗਰ ਸਵਚ ਸਾਂਤ਼ੀ ਅਤੇ ਿਸਥਰਤਾ 
ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ, ਨੈਵ਼ੀਗੇਸਨ ਦ਼ੀ ਆਜ਼ਾਦ਼ੀ ਅਤੇ ਇਿਦੇ ਉਪਰੋਂ ਉੱਡਣ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦ਼ੀ ਸਦਲਚਿਪ਼ੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸਦੱਤਾ। 
ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵ਼ੀ ਸਕਹਾ ਸਕ ਸਕਉਂ ਜੋ ਸਵਵਹਾਰ ਜ਼ਾਬਤੇ ਬਾਰ ੇਗੱਲਬਾਤ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾ ਰਹ਼ੀ ਹੈ, ਇਿ ਨਾਲ ਤ਼ੀਜੇ  ਪੱਖਾਂ ਦੇ 

ਜਾਇਜ਼ ਸਹੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਿਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿੰਯੁਕਤ ਰਾਸਟਰ ਿੰਘ ਿਮੰੁਦਰ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਿੰਿ਼ੀ 

(UNCLOS) ਅਨੁਿਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ। 



 

5. ਸਮਆਂਮਾਰ ਦ਼ੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ASEAN ਪਰਸਕਸਰਆ ਪਰਤ਼ੀ ਭਾਰਤ ਦ਼ੀ ਸਹਮਾਇਤ ਦਾ 

ਪਰਗਟਾਵਾ ਕ਼ੀਤਾ ਅਤੇ ਸਕਹਾ ਸਕ ਸਮਆਂਮਾਰ ਦੇ ਸਮੱਤਰ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਗੁਆਂਢ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤ ੇਭਾਰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ 

ਿੁਲਝਾਉਣ ਸਵਚ ਉਿਾਰੂ ਅਤੇ ਿਾਰਥਕ ਭੂਸਮਕਾ ਸਨਭਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਵਸਸਆਂ ਤੋਂ ਛੱੁਟ ਅੱਤਵਾਦ ਬਾਰ ੇਵ਼ੀ 

ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ ਕ਼ੀਤਾ। 
 
ਨਵੀਂ ਸਦੱਲ਼ੀ 
24 ਜੂਨ, 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. 

 

 


