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25 ਸਤੰਬਰ, 2020 

 
ਭਾਰਤੀ ਧਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਧਵਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਧਵਭਾਗ, ਜਾਪਾਨੀ ਧਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ 

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਧਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਧਦਲਚਸਪੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁੁੱਧਦਆ ਂ'ਤੇ ਸਲਾਹ-

ਮਸ਼ਵਰ ੇਕਰਨ ਲਈ 25 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨ ੰ ਇੁੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ।  
 

ਨਵੰਬਰ, 2019 ਧਵੁੱਚ ਹਏੋ ਧਪਛਲੇ ਅਧਜਹੇ ਆਧਿਕਾਧਰਕ ਧਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ, 2019 ਧਵੁੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਪੁੱਿਰ ਦੀ 

ਗੁੱਲਬਾਤ ਦੇ ਫਾਲੋ ਅਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਂਨੇ ਭਾਰਤ- ਪਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਰੁੱਧਖਆ, ਸਧਿਰਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨ ੰ 

ਹੋਰ ਵਿਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਧਟਧਵਟੀ ਅਤੇ ਬੁਧਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਧਵਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਰੁੱਧਖਆ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਮਾਮਧਲਆ,ਂ ਧਜਨ੍ਾ ਂਧਵੁੱਚ 

ਅੁੱਤਵਾਦ ਦਾ ਰੋਿ, ਸਾਈਬਰ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੁੱਧਖਆ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਬਾਰੇ ਧਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ। 
 

ਮੌਜ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ COVID -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪਰਸੰਗ ਧਵੁੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਂ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਦੀ ਲਚਕ ਨ ੰ ਵਿਾਉਣ ਅਤੇ 

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਧਜੁੱਠਣ ਲਈ ਸਰਬੋਤਮ ਪਰਿਾਵਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੁੱਤਵ ਉੱਤੇ ਜੋਰ ਧਦੁੱਤਾ। 
 

ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਂਨੇ ਸਾਂਝੀਆ ਂਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾ,ਂ ਧਸਿਾਂਤਾ ਂਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨ ੰਨ ਲਈ ਸਧਤਕਾਰ 'ਤੇ ਆਿਾਰਤ ਮੁਕਤ, ਖੁੁੱਲੇ੍, ਖੁਸ਼ਹਾਲ 

ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤ-ਪਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੁੱਿਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। 
 

ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਪਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਢਾਂਚ ੇ ਧਵੁੱਚ ASEAN-ਕੇਂਦਰਤ ਅਤੇ ASEAN ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤੰਤਰ ਲਈ 

ਆਪਣਾ ਸਮਰਿਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੇਤਾਵਾ ਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪ ਰਬ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ, ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਰਸ਼ਾਂਤ 

ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਸੁਪਨਾ ਸੁੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ASEAN ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰ ੇਮੁਲਕਾ ਂਨਾਲ ਧਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ 

ਧਤਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁੱਲ ਦੁਹਰਾਈ। ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਧਵਅਤਨਾਮ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੀ ਗਈ ASEAN ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਧਕਹਾ 

ਧਕ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਧਵਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 15ਵੇਂ ਪ ਰਬ ਏਸ਼ੀਆ ਧਸ਼ਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਂਨੇ ਇਸ 

ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਧਵੁੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਪੁੱਿਰ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੱਲ ਕਹੀ। 
 

ਨਵੀਂ ਧਦਲੀ 
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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. 


