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ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਬਰਨੇੁਈ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤ ੇ28 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੰੂ ਵਰਚਅੁਲੀ ਆਯੋਜਿਤ 
ਹੋਣ ਵਾਲੇ 18ਵੇਂ ਆਜਸਆਨ-ਭਾਰਤ ਜਸਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਜਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ ।  ਜਸਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਜਵੱਚ ਆਜਸਆਨ ਦੇਸ਼੍ਾਾਂ 
ਦੇ ਰਾਿ ਦੇ ਮੱੁਖੀ/ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੱੁਖੀ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ । 

18ਵੇਂ ਆਜਸਆਨ-ਭਾਰਤ ਜਸਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਜਵੱਚ ਆਜਸਆਨ-ਭਾਰਤ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸਜਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਜਖਆ 
ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ ਅਤ ੇ ਕੋਜਵਡ-19 ਅਤ ੇ ਜਸਹਤ, ਵਪ੍ਾਰ ਅਤ ੇ ਵਣਿ, ਕਨੈਕਟੀਜਵਟੀ ਅਤ ੇ ਜਸੱਜਖਆ ਅਤ ੇ ਸੱਜਭਆਚਾਰ 
ਸਜਹਤ ਪ੍ਰਮੱੁਖ ਖੇਤਰਾਾਂ ਜਵੱਚ ਹਈੋ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਿਾਇਿਾ ਜਲਆ ਿਾਵੇਗਾ ।  ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਰਿਜਵਵਸਿਾ ਦੇ 
ਪ੍ਟਰੀ ’ਤ ੇਆਉਣ ਸਜਹਤ ਮਹੱਤਵਪ੍ੂਰਨ ਖੇਤਰੀ ਅਤ ੇਅੰਤਰਰਾਸ਼੍ਟਰੀ ਜਵਕਾਸ ’ਤ ੇਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ ।  

ਆਜਸਆਨ-ਭਾਰਤ ਜਸਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਹਰ ਸਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ ਭਾਰਤ ਅਤ ੇਆਜਸਆਨ ਨੰੂ 
ਉਚੱਤਮ ਪ੍ੱਧਰ ’ਤ ੇਿੁੜਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਪ੍ਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਜਵੱਚ ਵਰਚਅੁਲੀ 
ਆਯੋਜਿਤ 17ਵੇਂ ਆਜਸਆਨ-ਭਾਰਤ ਜਸਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਜਵੱਚ ਭਾਗ ਜਲਆ ਸੀ । 18ਵਾਾਂ ਆਜਸਆਨ-ਭਾਰਤ ਜਸਖਰ 
ਸੰਮੇਲਨ ਨੌਵਾਾਂ ਆਜਸਆਨ-ਭਾਰਤ ਜਸਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਜਵੱਚ ਉਹ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ । 

ਆਜਸਆਨ - ਭਾਰਤ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਾਂਝੇਦਾਰੀ ਸਾਾਂਝਾ ਭੂਗੋਜਲਕ, ਇਜਤਹਾਸਕ ਅਤ ੇ ਸਮਾਿਕ ਜਵਕਾਸ  ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਾਂ ਦੀ 
ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀ ਾਂਹ ’ਤੇ ਖੜਹੀ ਹੈ। ਆਜਸਆਨ ਸਾਡੀ ਐਕਟ ਈਸਟ ਪ੍ਾਲਸੀ ਅਤ ੇਇੰਡੋ- ਪ੍ੈਜਸਜਿਕ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਵਆਪ੍ਕ 
ਪ੍ਜਰਕਲਪ੍ਨਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਜਵੱਚ ਆਜਸਆਨ-ਭਾਰਤ  ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਾਂ ਦੇ 30 ਸਾਲ ਪ੍ੂਰ ੇਹ ੋਰਹੇ ਹਨ । 
ਭਾਰਤ ਅਤ ੇਆਜਸਆਨ ਜਵੱਚ ਅਨੇਕ ਸੰਵਾਦ ਤੰਤਰ ਹਨ ਿੋ ਜਨਯਜਮਤ ਰਪੂ੍ ਨਾਲ ਜਮਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਜਸਖਰ 
ਸੰਮੇਲਨ, ਮੰਤਰੀ ਪ੍ੱਧਰ ਬੈਠਕਾਾਂ ਅਤ ੇਸੀਨੀਅਰ ਅਜਧਕਾਰੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਬੈਠਕਾਾਂ ਸ਼੍ਾਮਲ ਹਨ ।  

ਜਵਦੇਸ਼੍ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐਸੱ. ਿੈਸ਼ੰ੍ਕਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2021 ਜਵੱਚ ਆਜਸਆਨ-ਭਾਰਤ ਜਵਦੇਸ਼੍ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਅਤ ੇ
ਈਏਐਸੱ ਜਵਦੇਸ਼੍ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਜਵੱਚ ਭਾਗ ਜਲਆ । ਵਣਿ ਅਤ ੇਉਦਯੋਗ ਰਾਿ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਨੁਜਪ੍ਰਯਾ 
ਪ੍ਟੇਲ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2021 ਜਵੱਚ ਵਰਚਅੁਲੀ ਆਯੋਜਿਤ ਆਜਸਆਨ ਆਰਿਕ ਮੰਤਰੀਆਾਂ+ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਾਮਰਸ਼੍ ਜਵੱਚ ਭਾਗ 
ਜਲਆ, ਜਿੱਿੇ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਆਰਿਕ ਸਜਹਯੋਗ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਰਜਤਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪ੍ੁਸ਼੍ਟੀ ਕੀਤੀ । 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 27 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 16ਵੇਂ ਪ੍ੂਰਵੀ ਏਸ਼੍ੀਆ ਜਸਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਜਵੱਚ ਵੀ ਵਰਚਅੁਲੀ 
ਸ਼੍ਾਮਲ ਹੋਣਗ ੇ। ਪ੍ੂਰਵੀ ਏਸ਼੍ੀਆ ਜਸਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਭਾਰਤ - ਪ੍ਰਸ਼੍ਾਾਂਤ ਜਵੱਚ ਪ੍ਰਮੱੁਖ ਨੇਤਾਵਾਾਂ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਮੰਚ 
ਹ।ੈ 2005 ਜਵੱਚ ਆਪ੍ਣੀ ਸਿਾਪ੍ਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ, ਇਸ ਨੇ ਪ੍ੂਰਵੀ ਏਸ਼੍ੀਆ  ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤ ੇ ਭੂ-ਰਾਿਨੀਤਕ 
ਜਵਕਾਸ ਜਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪ੍ੂਰਨ ਭੂਜਮਕਾ ਜਨਭਾਈ ਹੈ। 10 ਆਜਸਆਨ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼੍ਾਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ੂਰਵੀ ਏਸ਼੍ੀਆ ਜਸਖਰ 



ਸੰਮੇਲਨ ਜਵੱਚ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਿਾਪ੍ਾਨ, ਕੋਜਰਆ ਲੋਕ-ਰਾਿ, ਆਸਟਰੇਜਲਆ, ਜਨਊਿੀਲੈਂਡ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰਸੂ 
ਸ਼੍ਾਮਲ ਹਨ। 

ਭਾਰਤ, ਪ੍ੂਰਵੀ ਏਸ਼੍ੀਆ ਜਸਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਸੰਸਿਾਪ੍ਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤ,ੇ ਪ੍ੂਰਵੀ ਏਸ਼੍ੀਆ ਜਸਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੰੂ 
ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤ ੇਸਮਕਾਲੀ ਚਣੁੌਤੀਆਾਂ ਨਾਲ ਜਨਪ੍ਟਨ ਲਈ ਇਸ ਨੰੂ ਹੋਰ ਅਜਧਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਜਤਬੱਧ 
ਹ।ੈ ਇਹ ਆਜਸਆਨ ਆਉਟਲੁਕ ਔਨ ਇੰਡੋ ਪ੍ੈਜਸਜਿਕ (ਏਓਆਈਪ੍ੀ)  ਅਤ ੇਇੰਡੋ-ਪ੍ੈਜਸਜਿਕ ਓਸ਼੍ਨ ਇਨੀਜਸ਼੍ਏਜਟਵ 
(ਆਈਪ੍ੀਓਆਈ) ਦੇ ਿੁੜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਜਧਤ ਭਾਰਤ- ਪ੍ਰਸ਼੍ਾਾਂਤ ਜਵੱਚ ਜਵਵਹਾਰਕ ਸਜਹਯੋਗ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ 
ਮਹੱਤਵਪ੍ੂਰਨ ਮੰਚ ਹੈ। 

16ਵੇਂ ਪ੍ੂਰਵੀ ਏਸ਼੍ੀਆ ਜਸਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਜਵੱਚ ਨੇਤਾ ਸਮੰੁਦਰੀ ਸੁਰੱਜਖਆ, ਆਤੰਕਵਾਦ, ਕੋਜਵਡ-19 ਜਵੱਚ ਸਜਹਯੋਗ ਸਜਹਤ 
ਖੇਤਰੀ ਅਤ ੇਅੰਤਰਰਾਸ਼੍ਟਰੀ ਜਹੱਤ ਅਤ ੇਜਚੰਤਾ ਦੇ ਮਾਮਜਲਆਾਂ ’ਤ ੇਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ।  ਨੇਤਾਵਾਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪ੍ੇਜਖਆ 
ਕੀਤੀ ਿਾਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਟਜੂਰਿਮ ਅਤ ੇਗਰੀਨ ਜਰਕਵਰੀ ਦੇ ਮਾਜਧਅਮ ਰਾਹੀ ਾਂ ਮਾਨਜਸਕ ਜਸਹਤ, ਆਰਿਕ ਸੁਧਾਰ ’ਤ ੇ
ਘੋਸ਼੍ਣਾਵਾਾਂ/ਐਲਾਨ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ, ਜਿਨਹਾਾਂ ਨੰੂ ਭਾਰਤ ਦਆੁਰਾ ਸਜਹ-ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ। 

 

ਨਵੀਂ ਦ ਿੱਲੀ 

25 ਅਕਤੂਬਰ, 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. 

 

 


