Prime Minister participates in virtual summit of
Quad leaders
March 03, 2022

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਵਾਡ ਨੇ ਤਾਵਾਾਂ ਦੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸਮਮਟ ਮਵਿੱਚ ਮ ਸ
ਿੱ ਾ
ਮਲਆ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਿੱਜ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪ੍ਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡੇਨ, ਆਸਟਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕੌਟ ਮੌਰੀਸਨ
ਅਤੇ ਜਪ੍ਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫੂ ਮਮਓ ਮਕਸ਼ੀਦਾ (Fumio Kishida)ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਾਡ ਨੇ ਤਾਵਾਾਂ ਦੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸਮਮਟ
ਮਵਿੱਚ ਮ ਿੱਸਾ ਮਲਆ।
ਇਸ ਸਮਮਟ ਮਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2021 ਕਵਾਡ ਸਮਮਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕਵਾਡ ਦੀਆਾਂ ਪ੍ਮ ਲਾਾਂ ’ਤੇ
ਸਮੀਮਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨੇ ਤਾਵਾਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਮਵਿੱਚ ਜਪ੍ਾਨ ਮਵਿੱਚ

ੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ

ੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਮਟ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਤਿੱਕ

ਠੋ ਸ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਮ ਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਸਮ ਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਕ ਾ ਮਕ ਕਵਾਡ ਨੂ ੰ ਮ ੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਾਂਤ ਿੇਤਰ ਮਵਿੱਚ ਸ਼ਾਾਂਤੀ, ਸਮਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਮਰਿੱਧੀ ਨੂ ੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾ ਨ ਦੇਣ
ਦੇ ਮੁਿੱਿ ਉਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਮਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾ ੀਦਾ

ੈ। ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਮਾਨਵੀ ਅਤੇ ਆਪ੍ਦਾ ਰਾ ਤ, ਮਰਣ ਸਮਿਰਤਾ, ਸਪ੍ਲਾਈ

ਚੇਨ, ਸਵਿੱਛ ਊਰਜਾ, ਕਨੈ ਕਟੀਮਵਟੀ, ਅਤੇ ਸਮਰਿੱਿਾ-ਮਨਰਮਾਣ ਮਜ ੇ ਿੇਤਰਾਾਂ ਮਵਿੱਚ ਕਵਾਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮ ਯੋਗ ਦੇ ਠੋ ਸ
ਤੇ ਮਵਵ ਾਮਰਕ ਸਰੂਪ੍ਾਾਂ ਦਾ ਸਿੱਦਾ ਮਦਿੱਤਾ।
ਬੈਠਕ ਮਵਿੱਚ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਦੀਆਾਂ ਪ੍ਮਰਸਮਿਤੀਆਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮਜਸ ਮਵਿੱਚ ਮਾਨਵੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮਵਸ਼ਾ ਵੀ
ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਰਤਾ ਅਤੇ ਕੂ ਟਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਬਲ ਮਦਿੱਤਾ।
ਸਾਰੇ ਨੇ ਤਾਵਾਾਂ ਨੇ

ੋਰ ਮੁਿੱਿ ਮਵਮਸ਼ਆਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਮਜਨ੍ ਾਾਂ ਮਵਿੱਚ ਦਿੱਿਣੀ-ਪ੍ੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਮ ੰਦ ਮ ਾਸਾਗਰ

ਿੇਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਾਂਤ ਦਵ ੀਪ੍ ਸਮੂ

ਦੀ ਪ੍ਮਰਸਮਿਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ,

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂ ੰਨ ਦੇ ਪ੍ਾਲਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸਿੱਤਾ ਅਤੇ ਿੇਤਰੀ ਅਿੰਡਤਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਮ ਿੱਤਵ ਨੂ ੰ ਦੁ ਰਾਇਆ।
ਨੇ ਤਾਵਾਾਂ ਨੇ ਜਪ੍ਾਨ ਮਵਿੱਚ

ੋਣ ਵਾਲੇ ਆਗਾਮੀ ਲੀਡਰਸ ਸਮਮਟ ਦੇ ਲਈ ਮ ਿੱਤਵਪ੍ੂਰਨ ਏਜੰਡਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ

ਇਿੱਕ-ਦੂ ਸਰੇ ਦੇ ਸੰਪ੍ਰਕ ਮਵਿੱਚ ਰਮ ਣ ’ਤੇ ਸਮ ਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

ਨਵੀਂ ਮਦਿੱਲੀ
3 ਮਾਰਚ, 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.

