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ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ 13ਿੀਂ ਰਣਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ
7 ਅਕਤੂ ਬਰ, 2020
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ 7 ਅਕਤੂ ਬਰ, 2020 ਨੂ ੰ ਟੋਵਕਓ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਾਪਾਨੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਮਹਾਮਵਹਮ ਸ਼ਰੀ ਮੋਟੇਗੀ
ਤੋਸ਼ੀਵਮਤਸੂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ 13ਿੀਂ ਰਣਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
2. ਦੁ ਿੱਲੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ
ਭਾਈਿਾਲੀ ’ਚ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸਮੀਵਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਵਿਆ, ਿਪਾਰ ਅਤੇ ਵਨਿੇਸ਼, ਵਨਰਮਾਣ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ,
ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਬੁਵਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਭਾਰਤ-ਪਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਪਵਹਲ (IPOI) ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ
ਰਾਸ਼ਟਰ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰ ਸਣੇ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਿੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
3. ਵਡਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀਆਂ ਦੀ ਿੱਧ ਰਹੀ ਭੂ ਵਮਕਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੀਆਂ
ਵਡਜੀਟਲ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵਦੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਵਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂ ੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ
ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁ ੱਟ ਵਿਵਟਕਲ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਇੰਫਰਾਸਟਰ ੱਕਚਰ, 5 G, ਇੰਟਰਨੈ ਟ
ਓਫ ਵ ੰਗਜ਼ (IoT), ਆਰਟੀਵਫਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੇ ਿੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱ ਾ ਿਧਾਉਣ, ਿੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਸੁਰੱਵਿਆ ਅਤੇ
ਲਚਕੀਲੇ ਪਣ ਵਿੱਚ ਸਵਹਯੋਗ ਨੂ ੰ ਿਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵਮਲੇ ਗੀ।
4. ਦੋਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਵਹੱਤਾਂ ਦੇ ਿੇਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁੱਵਦਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਿਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਦੋਿਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਦੀਿੀ ਭਾਈਿਾਲੀ COVID -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਨਮੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਵਜੱਠਣ ਵਿੱਚ ਅਵਹਮ ਭੂ ਵਮਕਾ ਅਦਾ
ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ ਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਅਜ਼ਾਦ, ਿੁੱਲਾ ਅਤੇ ਸਮਾਿੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤ-ਪਰਸ਼ਾਂਤ ਿੇਤਰ ਿੰਨ ਸੁਿੰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੀਆਂ
ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਅਵਜਹੀ
ਸੋਚ ਿਾਲੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਵਮਆਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਪਵਹਲ ਦਾ ਸਿਾਗਤ ਕੀਤਾ।
5. ਦੋਿਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸਵਹਮਤੀ ਪਰਗਟਾਈ ਵਕ ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ- ਪਰਸ਼ਾਂਤ ਿੇਤਰ ਨੇ ਿਧੇਰੇ ਪਰਮੁੱਿਤਾ
ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵਦੱਤਾ ਵਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨੂ ੰ ਇਸ ਿੇਤਰ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਵਮਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਪਰਸ਼ਾਂਤ ਬਾਰੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ, ਜੋ ਵਕ ਕਾਨੂ ੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਿੇਤਰੀ ਅਿੰਡਤਾ ਪਰਤੀ ਸਨਮਾਨ 'ਤੇ
ਅਧਾਰਤ ਹਨ, ਅੰਦਰ ਸਮਾਨਤਾਿਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਪਾਨੀ ਪੱਿ ਨੇ ਭਾਰਤ -ਪਰਸ਼ਾਂਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਵਹਲ (IPOI) ਅੰਦਰਲੇ
ਕਨੇ ਕਟੀਵਿਟੀ ੰਮ ਵਿਚ ਮੁੱਿ ਭਾਈਿਾਲ ਬਣਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਰਸ਼ਾਂਤ ਪਰਤੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂ ੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਅੱਗੇ ਿਧਾਉਣ 'ਤੇ ਸਵਹਮਤੀ ਵਦੱਤੀ।

6. ਦੋਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂ ਜੇ ਨੂ ੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਿਾਂ ਵਦੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਵਬਕ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਅਗਲੇ
ਸਾਲਾਨਾ ਦੁ ਿੱਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਮਲਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਟੋਵਕਓ
7 ਅਕਤੂ ਬਰ, 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.

