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COVID -19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੈ੍ਦਾ ਹੋਇਆਾਂ ਅਵੱਲੀਆਾਂ ਅਤੇ ਗ ੰਝਲਦਾਰ ਚ ਣੌਤੀਆਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣ ਲਈ ਖਵਦੇਸ ਸਕੱਤਰ 

ਹਰਸਵਰਧਨ ਸਖਰੰਗਲਾ 20 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ 15 ਮਈ 2020 ਖਵੱਚਕਾਰ ਸੰਯ ਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਜਾਪ੍ਾਨ, 

ਕੋਰੀਆ, ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਖਵਅਤਨਾਮ ਤੋਂ ਆਪ੍ਣੇ ਹਮਰ ਤਬਾਵਾਾਂ ਨਾਲ ਖਹੰਦ-ਪ੍ਰਸਾਾਂਤ ਿੇਤਰ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਾਾਂ ਦੇਸਾਾਂ ਨਾਲ ਖਵਚਾਰ ਅਤੇ 

ਸਰਬੋਤਮ ਪ੍ਰਥਾਵਾਾਂ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹਫਤ ੇਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ 'ਚ ਰ ੱਝ ੇਰਹੇ ਹਨ। ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ 

ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰਖਕਖਰਆ ਸੰਯ ਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਡਪ੍ਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਸਟੀਫਨ ਖਬਗਨ ਨੇ ਸ ਰ ੂਕੀਤੀ ਸੀ। 

 

ਸਖਹਭਾਗੀ ਦੇਸਾਾਂ ਖਵਚਾਲੇ ਹੋਈ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਸਦਕਾ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਿੇਤਰਾਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਨਾਗਖਰਕਾਾਂ ਨੰੂ ਸ ਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਣ ਲਈ 

ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮਲੇ ਭਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣ; ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀਆਾਂ ਦਵਾਈਆਾਂ ਅਤੇ ਉਪ੍ਕਰਣਾਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪ੍ਲਾਈ ਨੰੂ 

ਕਾਇਮ ਰੱਿਣ; ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਖਵੱਚ ਫਸੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਗਖਰਕਾਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਖਵਸਥਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 

ਮਦਦ ਦੇਣ; ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਦੇਸਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਨੇੜਲੇ ਗ ਆਾਂਢ ਖਵੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਅਤੇ 

ਮਦਦ ਦੇਣ; ਅਤੇ EAS ਅਤੇ G-20 ਸਮੇਤ ਬਹ ਪ੍ੱਿੀ ਮੰਚਾਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਖਵੱਚ ਮਦਦ ਖਮਲੀ ਹੈ। COVID -

19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਖਜੱਠਣ ਅਤੇ ਇਸਦ ੇਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇਸਾਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਰਾਸਟਰੀ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਸਮੇਤ ਕਈ ਖਵਚਾਰ ਸਾਾਂਝ ੇਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

 

ਇਨ੍ਾਾਂ ਗੱਲਾਾਂ-ਬਾਤਾਾਂ ਨੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇਸਾਾਂ ਖਵੱਚ ਉਭਰ ਰਹੀਆਾਂ ਚ ਣੌਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਾਂ ਸਰਬੋਤਮ ਪ੍ਰਥਾਵਾਾਂ ਬਾਰ ੇਸੰਚਾਰ ਦੀ 

ਲੋੜ ਨੰੂ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਮ੍ਣੇ ਖਲਆਉਂਦਾ ਹੈ ਖਕ ਖਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸ ਰੱਖਿਅਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ 

ਸ ਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਭੂਮੰਡਲੀਕਰਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਕੌਮਾਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਖਵੱਚ ਸਮਕਾਲੀ ਹਕੀਕਤਾਾਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾਏ 

ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਖਦੱਤਾ। ਕੌਮੀ ਅਰਥਚਾਖਰਆਾਂ ਖਵੱਚ ਸ ਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਖਟਕਾਉ ਆਰਖਥਕ ਸ ਧਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਖਵਕਾਸ ਲਈ 

ਦਰਖਮਆਨੀ ਖਮਆਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ; ਆਪ੍ਸੀ ਪੂ੍ਰਕਤਾਵਾਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਮਹੱਤਵਪੂ੍ਰਨ ਸਪ੍ਲਾਈ ਚੇਨ ਬਣਾਉਣ ਖਵਚ 

ਲਚਕੀਲੇਪ੍ਣ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਕੰਮਾਾਂ; ਅਤੇ ਟੀਖਕਆਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਾਂ ਨੰੂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਵਕਾਖਸਤ ਕਰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ, ਜੋ ਸਾਾਂਤੀਪੂ੍ਰਨ 

ਅਤੇ ਿ ਸਹਾਲ ਖਹੰਦ -ਪ੍ਰਸਾਾਂਤ ਿੇਤਰ ਬਣੰੂ ਖਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਦ ਨੀਆ ਭਰ ਨੰੂ ਲਾਭ ਪ੍ਹ ੰਚਾਉਣਗੇ, ਬਾਰ ੇਸਾਰੇ ਦੇਸਾਾਂ ਨੇ ਸਾਾਂਝ ੇ

ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਦਲਚਸਪ੍ੀ ਖਵਿਾਈ। 

 

ਨਵੀਂ ਖਦਲੀ 
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