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ਭਾਰਤ-ਆਸਟਰੇਲੀਆ-ਜਾਪਾਨ- ਸੰਯਕ
ੁ ਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦੂ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ
6 ਅਕਤੂ ਬਰ, 2020
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ 6 ਅਕਤੂ ਬਰ, 2020 ਨੂ ੰ ਟੋਵਕਓ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰਤ-ਆਸਟਰੇਲੀਆ-ਜਾਪਾਨ- ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦੂ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵਹੱਸਾ ਵਲਆ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ-ਿਟਾਂਦਰੇ
ਦਾ ਫਾਲੋ ਅਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ COVID -19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਿਸਥਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ ਾਂ ਨੇ COVID -19 ਦਾ
ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਬੋਤਮ ਅਵਭਆਸਾਂ ਨੂ ੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਲਚਕੀਲੇ ਪਨ ਨੂ ੰ ਿਧਾਉਣ, ਅਤੇ
ਵਕਫਾਇਤੀ ਟੀਵਕਆਂ, ਦਿਾਈਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਿਧਾਉਣ ਸਣੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ
ਪਰਤੀਕਰਮ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਵਹੱਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਵਦਆਂ ਅਤੇ ਕਨੇ ਕਵਟਵਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਵਦਆਂ, ਮਨੁ ੱਖੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਵਬਪਦਾ
ਰਾਹਤ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਰੱਵਖਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਖਆ, ਵਸਹਤ ਸੁਰੱਵਖਆ ਅਤੇ ਅੱਤਿਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਵਦਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ
ਿਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ ਾਂ ਨੇ ਆਜਾਦ, ਖੁੱਲਾ ਅਤੇ ਸਮਾਿੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤ -ਪਰਸ਼ਾਂਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਮੂਹਕ ਨਜਰੀਆ
ਦੁ ਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ ਾਂ ਨੇ ASEAN ਕੇਂਦਰੀਤਾ ਪਰਤੀ ਆਪਣਾ ਵਦਰ ੜ ਸਮਰਥਨ ਦੁ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਰਸ਼ਾਂਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝਾ
ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਤਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁ ਹਰਾਈ। ਇਨ੍ ਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਵਰਆਂ ਦੇ ਮਹੱਤਿ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਉਨ੍ ਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾਂ ਨੂ ੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਸਵਹਮਤੀ ਵਦੱਤੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਯੁੰਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਟੇਟ ਸੱਕਤਰ ਮਹਾਮਵਹਮ ਸ਼ਰੀ ਮਾਈਕਲ ਪੋਂਵਪਓ ਨਾਲ ਦੁ ਿੱਲੀ ਬੈਠਕ ਿੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਉਹ ਆਸਟਰ ੇਲੀਆਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਵਹਮ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਮੈਰੀਜ ਪੇਨੇ ਅਤੇ ਜਪਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਵਹਮ ਸ਼ਰੀ ਤੋਸ਼ੀਵਮਤਸੁ
ਮੋਟੇਗੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ ਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂ ੰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੁ ਿੱਲੇ ਸਵਹਯੋਗ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਖੇਤਰੀ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਵਹੱਤ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਵਦਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਿਟਾਂਦਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਮਵਲਆ।
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