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ਭਾਰਤ-ਆਸਟਰੇਲੀਆ-ਜਾਪਾਨ- ਸੰਯਕੁਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮਤੰਰੀ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ  

6 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੰੂ ਟੋਵਕਓ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰਤ-ਆਸਟਰੇਲੀਆ-ਜਾਪਾਨ- ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ 

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵਹੱਸਾ ਵਲਆ।  ਮਤੰਰੀਆ ਂਨੇ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ-ਿਟਾਂਦਰੇ 

ਦਾ ਫਾਲੋ ਅਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ COVID -19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਿਸਥਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ COVID  -19 ਦਾ 

ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਬੋਤਮ ਅਵਭਆਸਾ ਂ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਲਚਕੀਲੇਪਨ ਨੰੂ ਿਧਾਉਣ, ਅਤੇ 

ਵਕਫਾਇਤੀ ਟੀਵਕਆ,ਂ ਦਿਾਈਆ ਂਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਿਧਾਉਣ ਸਣੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆ ਂਦਾ 

ਪਰਤੀਕਰਮ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।  

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆ ਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਵਹਤੱਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਵਦਆ ਂਅਤੇ ਕਨੇਕਵਟਵਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਮੁੱਵਦਆ,ਂ ਮਨੁੱਖੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਵਬਪਦਾ 

ਰਾਹਤ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਰੱਵਖਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਖਆ, ਵਸਹਤ ਸੁਰੱਵਖਆ ਅਤੇ ਅੱਤਿਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਮੁੱਵਦਆ ਂਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ 

ਿਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ।  ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਆਜਾਦ, ਖੁੱਲਾ ਅਤੇ ਸਮਾਿੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤ -ਪਰਸ਼ਾਂਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਮੂਹਕ ਨਜਰੀਆ 

ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਾ ਂਨੇ ASEAN ਕੇਂਦਰੀਤਾ ਪਰਤੀ ਆਪਣਾ ਵਦਰੜ ਸਮਰਥਨ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਰਸ਼ਾਂਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝਾ 

ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਤਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ। ਇਨ੍ਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਵਰਆ ਂਦੇ ਮਹੱਤਿ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 

ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾਂ ਨੰੂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਸਵਹਮਤੀ ਵਦੱਤੀ। 

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਯੁੰਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਟੇਟ ਸੱਕਤਰ ਮਹਾਮਵਹਮ ਸ਼ਰੀ ਮਾਈਕਲ ਪੋਂਵਪਓ ਨਾਲ ਦੁਿੱਲੀ ਬੈਠਕ ਿੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 

ਉਹ ਆਸਟਰ ੇਲੀਆਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਵਹਮ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਮੈਰੀਜ ਪੇਨੇ ਅਤੇ ਜਪਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਵਹਮ ਸ਼ਰੀ ਤੋਸ਼ੀਵਮਤਸ ੁ

ਮੋਟੇਗੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾ ਂਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀਆ ਂਨੰੂ ਮੌਜੂਦਾ ਦੁਿੱਲੇ ਸਵਹਯੋਗ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰਨ ਅਤੇ 

ਖੇਤਰੀ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਵਹੱਤ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਵਦਆ ਂਉੱਤ ੇਵਿਚਾਰ ਿਟਾਂਦਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਮਵਲਆ। 

ਨਿੀਂ ਵਦਲੀ 

6 ਅਕਤੂਬਰ, 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. 


