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ਭਾਰਤ-ਯਰੂਪੀ ਸੰਘ: ਵਪਾਰ ਅਤ ੇਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਰ ੇਸਾਾਂਝਾ ਪਰੈਸ ਬਬਆਨ  

25 ਅਪਰਲੈ, 2022 

ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਬੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਕਮਬਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਉਰਸ਼ੁਲਾ ਵਾਨ ਡੇਰ ਲੇਅਨ ਸੋਮਵਾਰ, 25 

ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਨੰੂ ਨਵੀਾਂ ਦਬੱਲੀ ਵਬੱਚ ਆਪਣੀ ਮੀਟਬੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੌਾਂਸਲ ਦੀ ਸ਼਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ 

ਉੱਤੇ ਸਹਬਮਤੀ ਦਬੱਤੀ। ਇਸ ਰਣਨੀਤਕ ਤਾਲਮੇਲ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਦੋਵੇਾਂ ਭਾਈਵਾਲਾਾਂ ਵਪਾਰ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੱਖਬਆ ਗਠਜੋੜ 

ਦੀਆਾਂ ਚ਼ੁਣੌਤੀਆਾਂ ਨਾਲ ਨਜਬੱਠਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਾਂ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਬਚਕਾਰ ਇਹਨਾਾਂ ਖੇਤਰਾਾਂ ਵਬੱਚ ਸਹਬਯੋਗ ਨੰੂ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦੇ 

ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। 

 

ਦੋਵੇਾਂ ਧਬਰਾਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਬਮਤ ਹੋਈਆਾਂ ਕਬ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਬਕ ਮਾਹੌਲ ਵਬੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਸਾਾਂਝੀ ਡੂੰਘੀ ਰਣਨੀਤਕ 

ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਦਕਾ ਰਾਜਨੀਤਬਕ ਫੈਸਲਬਆਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਤਕਨੀਕੀ 

ਕੰਮ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਬਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਬਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਬਕ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਾਂਦਾ ਢਾਾਂਚਾ ਮਬਲੇਗਾ ਤਾਾਂ ਜੋ 

ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਰਥਚਾਰਬਆਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਾਂ ਵਬੱਚ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। . 

 

ਦੋਵੇਾਂ ਧਬਰਾਾਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ 60ਵੀਾਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਹੀਆਾਂ ਹਨ, ਦੋਵਾਾਂ ਧਬਰਾਾਂ ਨੰੂ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਬ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ 

ਦਬਆਾਂ ਸਾਾਂਝੀਆਾਂ ਕਦਰਾਾਂ ਕੀਮਤਾਾਂ ਅਤੇ ਸਾਾਂਝੇ ਹਬੱਤ ਆਪਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਹਬਯੋਗ ਨੰੂ ਡੰੂਘਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ 

ਦਬੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦਹਾਕਬਆਾਂ ਪ਼ੁਰਾਣੀ ਨੇੜਲੀ ਸਾਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਬੱਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚ਼ੁਣੌਤੀਆਾਂ ਨਾਲ ਨਜਬੱਠਣ ਅਤੇ 

ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਬਕ ਹਾਲਾਤਾਾਂ ਨਾਲ ਨਜਬੱਠਣ ਲਈ ਸਾਾਂਝੇ ਯਤਨਾਾਂ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਬੜ ਹਨ। ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੌਾਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 

ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਬਸੇ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਬਆ ਅਜਬਹਾ ਪਹਬਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਲਈ ਇਸ ਦੇ 

ਦ਼ੁਆਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਥਾਪਬਤ ਕੀਤੀ ਪਹਬਲੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੋਾਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੌਾਂਸਲ 

ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵੱਲ ਅਹਬਮ ਕਦਮ ਹੈ। 

ਨਵੀਾਂ ਦਬੱਲੀ 

25 ਅਪ੍ਰੈਲ, 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. 

 

 


