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ਭਾਰਤ-ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ -ਜਾਪਾਨ-ਸੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ QUAD ਦੀ ਮੰ ਤਰੀ
ਮੰ ਡਲੀ ਬੈਠਕ
18 ਫਰਵਰੀ, 2021
ਵਵਦੇਸ਼ ਮੰ ਤਰੀ ਡਾ. ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾਵਾਂ ਵਵਦੇਸ਼ ਮੰ ਤਰੀ ਮਾਰੀਸ ਪੇਨੇ, ਵਵਦੇਸ਼ ਮੰ ਤਰੀ ਤੋਸ਼ੀਵਮਤਸੁ ਮੋਟੇਗੀ
ਂ ਨੀ ਬਵ ੰ ਕੇਨ ਨਾ 18 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਨੰ ਹੋਈ ਤੀਜੀ ਭਾਰਤ-ਆਸਟਰੇ ੀਆ-ਜਾਪਾਨ- ਸੰ ਯੁਕਤ
ਅਤੇ ਵਵਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰੀ ਐਟ
ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ QUAD ਮੰ ਤਰੀ ਮੰ ਡ ੀ ਬੈਠਕ ਵਵਿੱ ਚ ਵਹਿੱ ਸਾ ਵ ਆ।
ਇਨਹਾਂ ਮੰ ਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਸਆਸੀ

ੋ ਕਤੰ ਤਰ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਰਵਿਕਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁ ਵਾਦੀ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੀਆਂ

ਵਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ. ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਿੱ

ਮੰ ਨੀ ਵਕ ਦੁਨੀਆ ਵਵਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀ ੀਆਂ ਇਨਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਈ ਵਮ

ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦਾ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਆ ਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ

ਈ ਇਹ ਗਿੱ

ਮਹਿੱ ਤਵਪਰਨ ਹੈ ਵਕ ਤਬਦੀ ੀਆਂ ਦੀ ਵਦਸ਼ਾ

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਾਵਰਆਂ ਈ ਾਹੇਵੰਦ ਰਹੇ।
ਮੰ ਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਨਯਮ-ਅਧਾਰਤ ਆ ਮੀ ਵਵਵਸਿਾ ਨੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱ ਖਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬਿੱ ਧਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜੋ ਖੇਤਰੀ
ਅਖੰ ਡਤਾ ਅਤੇ ਪਰਭਸਿੱ ਤਾ, ਕਾਨੰ ਨ ਦੇ ਰਾਜ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਆ ਮੀ ਸਮੁੰ ਦਰਾਂ ਵਵਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵਵਵਾਦਾਂ ਦੇ
ਸ਼ਾਂਤੀਪਰਨ ਹਿੱ

ਪਰਤੀ ਸਨਮਾਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।

ਖੇਤਰੀ ਮੁਿੱ ਵਦਆਂ 'ਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਾਹੇਵੰਦ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਵਿੱ ਚ ਆਜ਼ਾਦ, ਖੁਿੱ ੇ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤ-ਪਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਪਰਤੀ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ
ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮ

ਸੀ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ASEAN ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭਵਮਕਾ ਪਰਤੀ ਸਪਿੱ ਸ਼ਟ

ਸਮਰਿਨ ਸ਼ਾਮ ਸੀ। ਇਹ ਵਕਹਾ ਵਗਆ ਵਕ ਭਾਰਤ-ਪਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਵਵਚਾਰ ਨੰ ਯਰੋਪ ਸਮੇਤ ਵਧੇਰੇ ਆ ਮੀ ਵਹਮਾਇਤ ਵਮ ਰਹੀ
ਹੈ।
ਮੰ ਤਰੀਆਂ ਨੇ COVID -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾ
ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ

ਨਵਜਿੱ ਠਣ

ਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸਣੇ ਚਿੱ

ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਵਚਾਰ

ਨਵਜਿੱ ਠਣ, ਵਕਫਾਇਤੀ ਟੀਵਕਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਤਿੱ ਕ

ਪਹੁੰ ਚ ਵਧਾਉਣ ਈ ਸਵਹਯੋਗ ਕਰਨ ਪਰਤੀ ਵਚਨਬਿੱ ਧਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱ ੋਂ 74 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰ ਟੀਕੇ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ
ਯਤਨਾਂ ਨੰ ਸਨਮਾਨ ਵਮਵ ਆ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੰ ਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀ ੀ ਦਾ ਪਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮੁੰ ਦਰੀ ਸੁਰਿੱਵਖਆ, HADR, ਸਪ ਾਈ ਚੇਨ
ਅਿੱ ਤਵਾਦ-ਰੋਧ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸਵਹਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ।
ਹਾ

ਵਵਿੱ ਚ ਹੀ ਵਮਆਂਮਾਰ ਵਵਿੱ ਚ ਹੋਏ ਘਟਨਾਕਰਮ ਨਾ

ਚਕੀ ਾਪਣ ਅਤੇ

ਸਬੰ ਧਤ ਵਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਾਨੰ ਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ

ਜਮਹਰੀ ਤਬਦੀ ੀ ਨੰ ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਖਣ ਦੀ ੋ ੜ ਦੁਹਰਾਈ। ਇਹ ਕਵਹੰ ਦੇ ਹੋਏ ਵਕ ਬਾਕਾਇਦਾ Quad ਸ ਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਾਹੇਵੰਦ
ਹਨ, ਮੰ ਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨਹਾਂ ਾਭਕਾਰੀ ਵਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਵਰਆਂ ਨੰ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣ ਉੱਤੇ ਸਵਹਮਤੀ ਵਦਿੱ ਤੀ।
ਨਵੀਂ ਵਦਿੱ ੀ
18 ਫਰਵਰੀ, 2021

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.

