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ਆਸੀਆਨ-ਭਾਰਤ ਦ ੇਵਿਦਸੇ਼ ਮਤੰਰੀਆ ਂਦੀ ਵਿਸ਼ਸੇ਼ ਮੀਵ ਗੰ ਦ ੇਮੌਕ ੇਵਿਦਸੇ਼ ਮਤੰਰੀ ਦੀਆ ਂ

ਦੁਿਲੱੀਆ ਂਮਲੁਾਕਾਤਾ ਂ 

17 ਜਨੂ, 2022 

1. ਆਸੀਆਨ-ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਵ ੰਗ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ 

ਬਰੂਨੇਈ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਵਸੰਗਾਪੁਰ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਿੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾਿਾਂ ਨਾਲ ਦੁਿੱਲੀਆਂ 

ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਵਲਆ। 

2. 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰੂਨੇਈ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ II ਦਾ  ੋਏਰੀਿਾਨਪੀਹੀਨ ਯੂਸਫ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਮੀਵ ੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਿਾਂ 

ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੁਿੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸਮੀਵਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਵਹਮਤ ਸਨ ਵਕ ਿਪਾਰ ਅਤ ੇ

ਵਨਿੇਸ਼, ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਪੈ ਰੋਕੈਮੀਕਲ, ਪੁਲਾੜ, ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਵਸਊ ੀਕਲ ਦੇ ਿੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 

ਸਵਹਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

3. ਆਪਣੀ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਹਮਰੁਤਬਾ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਵਹਮ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਰੇਤਨੋ ਮਰਸੁਦੀ ਨਾਲ 

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 17 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਵਮਸ਼ਨ ਦੀ 7ਿੀਂ ਮੀਵ ੰਗ (JCM) ਕੀਤੀ। ਦੋਿਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੁਿੱਲੇ 

ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਵਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਿਾਲੀ ਨੂ ੰਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ 

ਤਰੀਵਕਆ ਂਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ "ਕੂ ਨੀਤਕ ਅਤੇ ਅਵਧਕਾਰਤ/ਸੇਿਾ ਪਾਸਪੋਰ  ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਿੀਜ਼ਾ 

ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਛੋ  ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ" 'ਤੇ ਹਸਤਾਿਰ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਰਕੋਵ ਕਸ ਕੰ ਰੋਲ ਵਬਊਰੋ (NCB) 

ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਰਕੋਵ ਕਸ ਬੋਰਡ ਵਿਚਕਾਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਗੈਰ-

ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ੂਗਰ ਇੰਸ ੀਵਚਊ , ਕਾਨਪੁਰ ਅਤੇ ਪੋਲੀ ੈਕਵਨਕ ਪੇਰੈਕਬੂਨਾਂ 

LPP, ਯੋਗਕਰਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਦੋਿਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਹੰਦ-ਪਰਸ਼ਾਂਤ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ ਰੀ ਅਤੇ ਿੇਤਰੀ 

ਮੁੱਵਦਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਿ ਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀ-20 ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ 

ਪਰਗ ਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। 

4. ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ੀਆਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦਾਤੋ ਸ਼ਰੀ ਸੈਫੂਦੀਨ ਅਬਦੱੁਲਾ ਨਾਲ ਿੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ 

ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19  ੀਕਾਕਰਨ ਸਰ ੀਵਫਕੇ ਾ ਂਦੀ ਆਪਸੀ ਮਾਨਤਾ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੀ। ਦੋਿਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਮ 

ਆਇਲ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਿਰਗੇ ਿੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਰਵਥਕ ਅਤੇ ਿਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਵਧਆਨ ਕੇਂਦਵਰਤ ਕਰਦ ੇ

ਹੋਏ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਿੀਂ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕਵਮਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਵ ੰਗ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ 

ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਵਹਮਤੀ ਪਰਗ ਾਈ। ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਿੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਘ ਨਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਿੀ ਵਿਚਾਰ ਿ ਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। 

 



5. ਵਸੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਵਹਮ ਡਾ. ਵਿਵਿਅਨ ਬਾਲਾਵਿਸ਼ਨਨ ਨੇ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ 

ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਿਪਾਰ ਅਤੇ ਵਨਿੇਸ਼, ਵਡਜੀ ਲ ਅਰਥਵਿਿਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ, ਹਰੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਅਤ ੇ

ਸੰਪਰਕ ਿਰਗੇ ਿੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦੋਿਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਪੱਿੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਪਵਹਲੂਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ 

ਇਸ ਿੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਵਤਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਘ ਨਾਿਾਂ ਬਾਰ ੇਿੀ ਵਿਆਪਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੋਿੇਂ 

ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਿਧੇਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਜੁੜਾਅ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਿਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਸਵਹਮਤੀ ਪਰਗ ਾਈ। 

6. ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਪ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਵਹਮ ਸ਼ਰੀਮਤੀ 

ਪੋਰਨਵਪਮੋਲ ਕੰਚਨਲਕ ਨਾਲ ਿੀ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਿੱਲੋਂ  ਵਬਮਸ ੇਕ 

ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਿੱਲੋਂ  ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਦੱਤਾ। 

7. ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਿੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਵਹਮ ਸ਼ਰੀ ਬੁਈ ਥਾਨਹ ਸੋਨ ਨੇ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੁਿੱਲੀ ਮੀਵ ੰਗ 

ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੂ ਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ  ਲੋਗੋ ਿੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੀਵ ੰਗ ਿੀਅਤਨਾਮ ਦੇ 

ਦੂਤਾਿਾਸ ਦੀ ਨਿੀਂ ਚਾਂਸਰੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਦੁਿੱਲੇ ਮੁੱਵਦਆ ਂਅਤੇ ਆਪਸੀ ਵਹੱਤਾਂ ਦੇ 

ਿੇਤਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ ਰੀ ਘ ਨਾਿਮ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਿ ਾਂਦਰੇ ਬਾਰੇ ਿੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। 

ਮੀਵ ੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ  ਦੇ  ਇਲੈਕ ਰਾਵਨਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ CERT-In ਅਤੇ ਿੀਅਤਨਾਮ 

ਦੇ, ਸੂਚਨਾ ਅਤ ੇਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ VNCERT ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਵਿਆ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। 

 

ਨਿੀਂ ਵਦੱਲੀ 

17 ਜੂਨ, 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. 

 


