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ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ ਦੀ ਕਵਾਡ ਲੀਡਰਸ ਸਮਮਟ (ਮਈ 23-25, 2022) 

ਲਈ ਜਪ੍ਾਨ ਦਾ ਦਰੌਾ 
 

ਜਪ੍ਾਨ ਦੇ ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਹਮਮ ਸ਼੍ਰੀ ਫੁਮੀਓ ਕਮਸ਼ੀਦਾ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ, ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 

ਰਾਸ਼ਟਰਪ੍ਤੀ ਮਹਾਮਹਮਮ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਸਫ਼ ਆਰ ਬਾਇਡਨ ਜੂਨੀਅਰ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 

ਨਾਲ 24 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਟੋਕੀਓ ਵਮੱਚ ਤੀਸਰੀ ਕਵਾਡ ਲੀਡਰਸ ਸਮਮਟ ਵਮੱਚ ਹਮੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। 
  

ਮਾਰਚ 2021 ਵਮੱਚ ਪ੍ਹਮਲੀ ਵਰਚੁਅਲ ਬੈਠਕ, ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਮੱਚ ਵਾਸ਼ਮੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਮੱਚ ਵਮਅਕਤੀਗਤ ਸਮਮਟ ਅਤੇ 

ਮਾਰਚ 2022 ਵਮੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਕੀਓ ਵਮੱਚ ਇਹ ਸਮਮਟ ਕਵਾਡ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। 

ਆਗਾਮੀ ਕਵਾਡ ਸਮਮਟ ਲੀਡਰਾਂ ਨੰੂ ਇੰਡੋ-ਪੈ੍ਸੀਫਮਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਆਪ੍ਸੀ ਹਮਤਾਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਆਲਮੀ 

ਮੁੱਦਮਆਂ ਬਾਰੇ ਵਮਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
  

ਲੀਡਰ ਕਵਾਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਹਮਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਪ੍੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਮਆ ਕਰਨਗੇ, ਸਹਮਯੋਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ 

ਪ੍ਹਮਚਾਣ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਭਵਮੱਖ ਦੇ ਸਹਮਯੋਗ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਮਜ਼ਨ ਪ੍੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। 
  

ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਜਪ੍ਾਨ ਦੇ ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਹਮਮ ਸ਼੍ਰੀ ਫੁਮੀਓ ਕਮਸ਼ੀਦਾ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੇ। 

ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਮਸ਼ੀਦਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2022 ਵਮੱਚ ਆਯੋਜਮਤ 14ਵੀਂ ਭਾਰਤ-ਜਪ੍ਾਨ ਸਾਲਾਨਾ 

ਸਮਮਟ ਤੋਂ ਆਪ੍ਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਪ੍੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਮਸ਼ੀਦਾ ਭਾਰਤ ਆਏ 

ਸਨ।  

  

ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਪ੍ਾਨ ਦੇ ਬਮਜ਼ਨਸ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਮਜ਼ਨਸ ਈਵਂੈਟ ਵਮੱਚ ਹਮੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਜਪ੍ਾਨ ਵਮੱਚ 

ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ।  

  

ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 24 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪ੍ਤੀ, ਮਹਾਮਹਮਮ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਸਫ਼ ਆਰ ਬਾਇਡਨ 

ਜੂਨੀਅਰ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਮੀਟਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਬੈਠਕ 11 ਅਪ੍੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਮੋਡ ਵਮੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਮੱਚ ਕੀਤੇ 

ਗਏ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਨਮਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗੀ।  

  



ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਮਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਮੱਚ 

ਰਾਸ਼ਟਰਪ੍ਤੀ ਬਾਇਡਨ ਨਾਲ ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੁਵੱਲੀ ਮੀਟਮੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਵਮਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ 'ਤੇ ਫੋਲੋ-ਅੱਪ੍ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 

ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਹਮਤਾਂ ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਵਮਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।  

  

ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਮੀਟਮੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 

ਹੈ, ਜਮੱਥੇ 21 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ-ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਮਆਪ੍ਕ ਰਣਨੀਤਕ 

ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਮਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪ੍ਸੀ ਹਮਤ ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਵਮਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-
ਪ੍੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।  

  

ਦੋਹਾਂ ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਮਆਨ ਆਖਰੀ ਦੁਵੱਲੀ ਮੀਟਮੰਗ 21 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਮਅਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 

ਹੋਈ ਸੀ, ਜਮਸ ਤਂੋ ਬਾਅਦ 2 ਅਪ੍੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਰਥਮਕ ਸਹਮਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪ੍ਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 

(ਇਕਨੌਮਮਕ ਕੋਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮਂੈਟ-ਈਸੀਟੀਏ) 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 

 
 

ਨਵੀਂ ਦਮੱਲੀ 

19 ਮਈ, 2022 

 

 
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. 

 
 


