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4 ਜਨੂ, 2020 ਨੂੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੂੰਤਰੀ ਨਰਰੂੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤ ੇਆਸਟਰਲੇੀਆਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੂੰਤਰੀ ਸਕਾਟ 

ਮਰੌਰਸਨ ਰਿਚਕਾਰ ਹਇੋਆ ਿਰਚੁਅਲ ਰਿਖਰ ਸੂੰਮੇਲਨ 

3 ਜਨੂ, 2020 

1. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੂੰਤਰੀ ਿਰੀ ਨਰਰੂੰਦਰ ਮਦੋੀ 4 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੂੰਤਰੀ ਸਰੀ ਸਕਾਟ ਮੌਰਰਸਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਿਰਚੁਅਲ 

ਰਿਖਰ ਸੂੰਮੇਲਨ 'ਚ ਰਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੂੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਮੌਰਰਸਨ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੀਆ ਂਤਰੀਕਾਂ ਨੂੂੰ 

ਅੂੰਤਮ ਰੂਪ੍ ਰਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁਿੱਕਾ ਸੀ, ਪ੍ਰ ਇਹ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਿੱਕ "ਿਰਚੁਅਲ ਸੂੰਮੇਲਨ" ਕਰਨ ਉੱਤ ੇਿੀ ਸਰਹਮਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। 
ਇਹ ਪ੍ਰਹਲੀ ਿਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੂੰਤਰੀ ਮੋਦੀ "ਦੁਿਿੱਲੇ ਿਰਚੁਅਲ ਰਿਖਰ ਸੂੰਮੇਲਨ" ਰਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ, ਇਹ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨਾਲ 

ਸਬੂੰਧਾਂ ਦ ੇਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਿੱਗ ੇਿਧਣ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। 

2. ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾ ਂਦੋਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੂੰਤਰੀਆ ਂਨੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰਜਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਾ ਂਨੇ ਇਕ 

ਦੂਜ ੇਦੇ ਦੇਿ ਰਿਚ ਫਸੇ ਨਾਗਰਰਕਾ ਂਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਮੌਜੂਦਾ COVID -19 ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ 
ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰ ੇਨੇ ਦੋਿਾਂ ਦੇਿਾ ਂਰਿਚਾਲੇ ਸਬੂੰਧਾ ਂਰਿਚ ਿਿੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਾਇਆ ਹੈ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਇਸ ਗਿੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੂੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਮੌਰਰਸਨ ਨੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜੀਿੂੰਤ ਰਹਿੱਸ ੇਿਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਰਦਆਰਥੀਆ ਂਸਮੇਤ 

ਭਾਰਤੀ ਸਮੁਦਾਏ ਦੀ ਗਿੱਲ ਕੀਤੀ। 

3. ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰਧ ਬਹੁਤ ਰਨਿੱਘੇ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹਨ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਿਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੂੰਨਾਂ ਦਾ 

ਰਿਸਥਾਰ ਿੀ ਹੋ ਰਰਹਾ ਹੈ। 

4. ਦੋਿਾਂ ਦੇਿਾ ਂਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਿਾਲੀ 2014 ਰਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ - ਸਤੂੰਬਰ, 2014 ਰਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੂੰਤਰੀ ਟੋਨੀ ਐਬਟ ਦੀ 

ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਅਤੇ ਨਿੂੰਬਰ 2014 ਰਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੂੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਫੇਰੀ ਨਾਲ। ਨਿੂੰਬਰ 2014 ਰਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੂੰਤਰੀ 

ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਰਮਆਨ ਸੁਰਿੱਰਖਆ ਭਾਈਿਾਲੀ  

ਫਰ ੇਮਿਰਕ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਿਾਂ ਦੇਿਾ ਂਰਿਚਾਲੇ ਰਿਦੇਿੀ, ਰਿੱਰਖਆ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਰਖਆ ਨੀਤੀ ਿਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਿੱਖੀ 

ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂੰਸਥਾਗਤ ਸੂੰਿਾਦਾ ਂਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਬੈਠਕਾਂ ਹ ੋਰਹੀਆ ਂਹਨ। 



5. ਉੱਚ ਪ੍ਿੱਧਰੀ ਗਿੱਲਬਾਤ ਿੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੂੰਤਰੀ ਮੈਲਕਮ ਟਰਨਬੁਿੱਲ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਰਿਚ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ; 

ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਗਿਰਨਰ ਜਨਰਲ ਮਾਰਚ, 2018 ਰਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੋਲਰ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਰਿਖਰ ਸੂੰਮੇਲਨ ਰਿਚ ਿਾਮਲ 

ਹੋਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਿਟਰਪ੍ਤੀ ਜੀ ਨਿੂੰਬਰ, 2018 ਰਿਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਇਰਤਹਾਸਕ ਫੇਰੀ 'ਤੇ ਗਏ ਸਨ।  

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੂੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੂੰਤਰੀ ਮੋਰਰਸਨ ਰਪ੍ਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਿਾਰ ਰਮਲ ਚੁਿੱਕੇ ਹਨ - ਰਸੂੰਗਾਪੁ੍ਰ ਰਿਚ EAS ਦੇ 

ਹਾਿੀਏ 'ਤੇ (14 ਨਿੂੰਬਰ 2018), ਓਸਾਕਾ ਰਿਚ G -20 ਦੇ ਹਾਿੀਏ 'ਤੇ (29 ਜੂਨ, 2019), ਬੀਆਰੀਟਜ਼ ਰਿਚ ਹੋਏ G -7 ਸੂੰਮੇਲਨ 

ਦੇ ਹਾਿੀਏ 'ਤੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਕ ਰਿਚ ਹੋਈ EAS ਦੇ ਹਾਿੀਏ 'ਤੇ (4 ਨਿੂੰਬਰ, 2019))। 

6. ਆਰਰਥਕ ਜੁੜਾਅ ਿਧ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2018-19 ਰਿਚ ਦੋਨਾਂ ਦੇਿਾਂ ਰਿਚਾਲੇ ਲਗਭਗ 21 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ 

ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਰਿਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦਾ ਕੁਲ ਰਨਿੇਿ ਤਕਰੀਬਨ 10।74 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਕ 

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਰਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁਲ ਰਨਿੇਿ 10।45 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ। ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ  ਸੁਪ੍ਰ ਪੈ੍ਨਿਨ ਫੂੰਡ ਨੇ 

ਭਾਰਤੀ ਰਾਿਟਰੀ ਰਨਿੇਿ ਅਤੇ ਬੁਰਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੂੰਡ ਰਿਚ 1 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰਨਿੇਿ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਦੋਿੇਂ ਦੇਿ ਇਕ ਦੂਜੇ 

ਨਾਲ ਰਨਿੇਿ ਅਤੇ ਿਪ੍ਾਰ ਿਧਾਉਣ 'ਤੇ ਰਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

7. ਦੋ ਲੋਕਤੂੰਤਰੀ ਮੁਲਕ ਹੋਣ ਿਜੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਸਰਲਆ ਂਬਾਰੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ 

ਦੀ ਸਮਝ ਰਿਕਰਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦ, ਖੁਿੱਲੇ, ਸਮਾਿੇਿੀ ਅਤੇ ਖੁਿਹਾਲ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਿਾਂਤ ਬਾਰ ੇਸਾਡ ੇਇਕੋ ਰਜਹੇ ਰਿਚਾਰ ਹਨ। 

8. ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾ ਂ ਰਜਿੇਂ ISA, CDRI ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਿਾਂਤ ਸਮੁੂੰਦਰੀ ਪ੍ਰਹਲ (IPOI) ਦਾ 

ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਰਿਸਥਾਰਤ ਸੂੰਯੁਕਤ ਰਾਿਟਰ ਸੁਰਿੱਰਖਆ ਪ੍ਰਰਿਦ (UNSC) ਰਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਦਿੱਸਤਾ ਦਾ 
ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਰਿਚ ਹੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਅਤੇ ਿਾਸੇਨਾਰ ਸੂੰਧੀ ਰਿਚ ਸਾਡੀ ਸਦਿੱਸਤਾ ਦਾ 

ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ NSG ਰਿਚ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਦਿੱਸਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

9. ਇਹ ਿਰਚੁਅਲ ਰਿਖਰ ਸੂੰਮੇਲਨ ਦੋਿਾਂ ਆਗੂਆ ਂਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦਰਰਮਆਨ ਿਧ ਰਹੇ ਸਬੂੰਧਾਂ ਦੇ ਸੂੰਦਰਭ ਰਿਚ 

ਆਪ੍ਣੇ ਸੂੰਬੂੰਧਾਂ ਦੇ ਰਿਆਪ੍ਕ ਢਾਂਚ ੇਦੀ ਸਮੀਰਖਆ ਕਰਨ ਅਤੇ COVID -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਆਪੋ੍-ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮਾਂ ਬਾਰ ੇ

ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਿੇਗਾ। 

ਨਿੀਂ ਰਦਿੱਲੀ 

3 ਜੂਨ, 2020 

 

 

 

 

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. 
 


