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ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੰੂ 16ਵੇਂ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਸਮਮਟ ਮਵਿੱਚ ਮ ਿੱਸਾ 

ਮਿਆ 
27 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਿੱਜ ਵੀਡੀਓ-ਕਾਨਫਰੰਮਸੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 16ਵੇਂ ਪ੍ੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆ ਮਸਖਰ ਸੰਮੇਿਨ ਮਵਿੱਚ ਮ ਿੱਸਾ 
ਮਿਆ। ਬਰਨੇੂਈ ਨੇ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਸਮਮਟ ਅਤੇ ਆਮਸਆਨ (ASEAN) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ  ੋਣ ਦੀ  ੈਸੀਅਤ ਨਾਿ ਇਸ 16ਵੇਂ 
ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਸਮਮਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ।  ਸਮਮਟ ਮਵਿੱਚ ਆਮਸਆਨ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਅਤੇ  ੋਰ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਸਮਮਟ (ਈਏਐਿੱਸ) ਦੇਸ਼ਾਾਂ 
ਸਮ ਤ ਆਸਟਰੇਿੀਆ,  ਚੀਨ ,  ਜਪ੍ਾਨ ,  ਦਿੱਖਣ ਕੋਰੀਆ,  ਰਸੂ ,  ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕੀਤੀ।  ਮਜ਼ਕਰਯੋਗ  ੈ ਮਕ 
ਭਾਰਤ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਸਮਮਟ ਮਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਦਾ  ੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਤਵੀ ਾਂ ਵਾਰ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਸਮਮਟ ਮਵਿੱਚ 
ਸ਼ਾਮਿ  ੋਏ। 

ਸਮਮਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮ ੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਾਂਤ ਖੇਤਰ ਮਵਿੱਚ ਮੋ ਰੀ ਭੂਮਮਕਾ ਮਨਭਾਉਣ ਮਵਿੱਚ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਸਮਮਟ ਦੇ ਮ ਿੱਤਵ ਨੰੂ 
ਦ ੁਰਾਉਾਂਦੇ  ੋਏ ਮਕ ਾ ਮਕ ਸੰਗਠਨ ਅਮ ਮ ਰਣਨੀਤਕ ਮੁਿੱਮਦਆਾਂ ਉਿੱਤ ੇਚਰਚਾ ਕਰਨ ਿਈ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਕਰੀਬ ਮਿਆਾਂਦਾ  ੈ।  ਪ੍ਰਧਾਨ 
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਿ ਸਮਿੱਗਰੀ ਦੀ ਸਪ੍ਿਾਈ  ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਮਵਡ -19 ਮ ਾਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਿਾ ਕਰਨ ਮਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 
ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਾਂ ਨੰੂ ਰੇਖਾਾਂਮਕਤ ਕੀਤਾ।  ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਮ ਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਬੁਾਰਾ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ੈਰ ਉਿੱਤੇ ਖੜੇ੍੍  ੋਣ ਮਵਿੱਚ 
ਸ ਾਇਕ “ਆਤਮਮਨਰਭਰ ਭਾਰਤ” ਮੁਮ ੰਮ ਬਾਰੇ ਦਿੱਮਸਆ।  ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਮਕ ਾ ਮਕ ਦਨੁੀਆ ਮਵਿੱਚ ਉਤਪ੍ਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤ ੇਉਸ ਨੰੂ 
ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਨ ਮਵਿੱਚ ਿਚੀਿੇਪ੍ਨ ਨੰੂ ਸੁਮਨਸ਼ਮਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾ ੀਦਾ  ੈ।  ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਮਕ ਾ ਮਕ ਅਰਥਮਵਵਸਥਾ ਅਤੇ ਈਕੋਮਸਸਟਮ 
ਅਤੇ ਜਿਵਾਯੂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਮਵਤ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਿੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਿੀ  ਦੇ ਦਰਮਮਆਨ ਮਬ ਤਰ ਸੰਤੁਿਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ  ੈ । 

16ਵੇਂ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਸਮਮਟ ਮਵਿੱਚ ਮ ਿੱਤਵਪ੍ੂਰਨ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਿੱਮਦਆਾਂ ਉਿੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ,  ਮਜਨ੍ਾਾਂ ਮਵਿੱਚ 
ਮ ੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਾਂਤ ,  ਦਿੱਖਣ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ,  ਯੂਨਾਈਮਟਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਆਨ ਦ ਿਾਅ ਆਵ੍ ਦ ਸੀ  ( ਯੂਐਿੱਨਸੀਐਿੱਿਓਐਿੱਸ-
ਸਮੰੁਦਰ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੰੂਨ ਉਿੱਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ),  ਆਤੰਕਵਾਦ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ੍ ਅਤ ੇ ਮਮਆਾਂਮਾਰ  ਦੇ ਮਵਸ਼ੇ 
ਸ਼ਾਮਿ ਸਨ।  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮ ੰਦ - ਪ੍ਰਸ਼ਾਾਂਤ ਮਵਿੱਚ “ਆਮਸਆਨ ਸੈਂਟਰੇਮਿਟੀ” ਉਿੱਤੇ ਦਬੁਾਰਾ ਬਿ ਮਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਮਸਆਨ 
ਆਊਟਿੁਿੱਕ ਔਨ ਇੰਡੋ - ਪ੍ੈਸੇਮਫਕ  ( ਮ ੰਦ - ਪ੍ਰਸ਼ਾਾਂਤ ਖੇਤਰ ਮਵਿੱਚ ਆਮਸਆਨ ਦੀ ਭੂਮਮਕਾ-ਏਓਆਈਪ੍ੀ )  ਅਤ ੇਇੰਡੋ - ਪ੍ੈਸੇਮਫਕ 
ਓਸ਼ਨਸ ਇਨੀਮਸ਼ਏਮਟਵ  (ਮ ੰਦ - ਪ੍ਰਸ਼ਾਾਂਤ ਖੇਤਰ ਮਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਮ ਿ - ਆਈਪ੍ੀਓਆਈ )  ਮਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੰੂ 
ਰੇਖਾਾਂਮਕਤ ਕੀਤਾ । 

ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਸਮਮਟ ਦੇ ਿੀਡਰਾਾਂ ਨੇ ਮਾਨਮਸਕ ਮਸ ਤ ,  ਟਮੂਰਜ਼ਮ  ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਰਥਮਵਵਸਥਾ ਦੀ ਬ ਾਿੀ ਅਤੇ ਮਟਕਾਊ ਬ ਾਿੀ 
ਉਿੱਤੇ ਮਤੰਨ ਮਬਆਨ ਅਪ੍ਣਾਏ, ਮਜਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਮ  - ਪ੍ਰਾਯੋਮਜਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ।  ਕੁਿੱਿ ਮਮਿਾ, ਕੇ ਇ  ਸਮਮਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 
ਅਤੇ  ੋਰ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਸਮਮਟ ਿੀਡਰਾਾਂ ਦੇ ਦਰਮਮਆਨ ਮਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣਾਾਂ  ਦੇ ਅਦਾਨ - ਪ੍ਰਦਾਨ ਮਵਿੱਚ ਬ ਤੁ ਸਫ਼ਿ ਮਰ ਾ । 

ਨਵੀਂ ਦ ਿੱਲੀ 
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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. 


