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 میٹنگ وزارتی ے مابین دوسریک امریکہ۔ جاپان۔ آسٹریلیا- ہندوستان

 0202 اکتوبر،06 

 

 -بھارت دوسری والی ہونے میں ٹوکیو کو 0202 اکتوبر 6 نے جیشنکر ایس ڈاکٹر خارجہ وزیر

 میں 0202 ستمبر نے خارجہ وزرائے۔ کی شرکت میں اجالس وزارتی کے امریکہ -جاپان -آسٹریلیا

 پر آرڈر االقوامی بین کے بعد کے 02 ڈکوو اور ہونے والی اپنی بات چیت کے سلسلے کو آگے بڑھایا

 مربوط کا چیلنجوں سمیت مسائل مالی والے ہونے پیدا سے ضمر وبائی نے انہوں۔ کیا خیال تبادلہ

 کی کرنے شیئر کو طریقوں بہترین لئے کے کرنے مقابلہ کا 02۔ ڈاور کوو ،کیا مطالبہ کا دینے جواب

 اور دواؤں ویکسین، سستی اور ؛میں اضافہ کرنے لچک کی چین سپالئیاور  پر زور دیا، ضرورت

 پر زور دیا۔ ضرورتبڑھانے کی  رسائی تک سامان طبی

 متعلق سے تباہی اور امداد انسانیکنکٹوٹی،  اور امور، عالقائی کے دلچسپی باہمی نے خارجہ وزرائے

 امور کرنے جیسے مقابلہ سے گردی دہشت اور سالمتی، کی صحت ؛امن اور حفاظت سمندری ،امداد

 کے رکھنے برقرار کو انڈو پیسیفک جامع اور کھلی آزاد، نے انہوں۔ کیا خیال تبادلہ میں بارے کے

 کیا اعادہ کا حمایت پور بھر اپنی لئے کے مرکزیت آسیان نے انہوں۔ کی تاکید کی وژن اجتماعی اپنے

۔ ڈالی روشنی پر تیاری کی کرنے کام لئے کے حاصل کرنے وژن مشترکہ لئے کے انڈو پیسیفک اور

 ۔کیا اتفاق پر انعقاد کے ان سے باقاعدگی نے انہوں ہوئے، کرتے تعریف کی قدر کی مشوروں باہمی ان

 سے پومپیو مائیکل وزیر خارجہ عالی جناب کے امریکہ متحدہ ریاستہائے نے خارجہ وزیربھارتی 

 وزیر کے جاپان اور پین ماریسعزت مآب خارجہ  وزیر آسٹریلیائی وہ اور، کی بھی مالقات دوطرفہ

 کو ءوزرا متعلقہ سے مالقاتوں ان۔ گے کریں مالقات سے یگیموت تسوم توشی عالی جناب خارجہ

 تبادلہ پر امور دیگر کے دلچسپی باہمی اور عالمی عالقائی، اور کا جائزہ لینے تعاون دوطرفہجاری 

 مال۔ موقع کا کرنے خیال

 

 دہلی نئی
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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 


