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3వ భారత్-ఆస్ట్రేలియా-జపాన్-యూఎసఏ నలుగురు మంత్రుల సమావేశం
ఫిబ్వ
ర రి 18, 2021
3వ భారత్-ఆస్ట్రలి
ే యా-జపాన్-యూఎసఏ నలుగురు (క్ాాడ్) మంత్రరల సమావేశం 18 ఫిబ్వ
ర రి 2021న జరిగింది.
దీనిక్ి విదేశీ వయవహారాల మంత్రర డా. ఎస. జైశంకర్ త్న సహచర విదేశాంగ మంత్రరలు మరైజ్ ప్న్, తోషిమిత్రు
మోటెగి, మరియు ఆంటోనీ బ్ల ంక్న్లతో కలిస్టి పాలగొన్ాారు.
రాజక్ీయ ప్రజాస్ాామయ దేశాలు, మారెట్ ఆరిిక వయవసి లు ాలాగబ బ్హతతత్త్ా సమాజాలుగా త్మ సహక్ారాత్మక
గుణాలను మంత్రరలు ఉదాాటంచారు. ప్రప్ంచవాయప్త ంగా వసుతనా మారుుల న్ేప్థ్యంలో త్మ దేశాలు మరింత్
సనిాహిత్ంగా కలిస్టి ప్నిచేయాలిున బ్లమైన ావసరం ఉందని వారు గురితంచారు. ఈ మారుుల ప్థ్ం ాన్ేది
స్ానుకూలంగా ాలాగబ ాందరిక్ీ ప్రయోజనకరంగా ఉండటం ాంత్రాాతీయ సమాజానిక్ి చాలా ముఖ్యమని కూడా
వారు ప్రకెన్ాారు.
పారంతీయ సమగరత్ ప్టల గౌరవం మరియు స్ారాభౌమత్ాం, న్ాయయ పాలన, పారదరశకత్, ాంత్రాాతీయ
సముదారలోల స్ట్ాచఛయుత్ న్ౌక్ాయానం ాలాగబ వివాదాలకు శాంత్రయుత్ ప్రిష్ాెరం మదద త్రగా నిబ్ంధనల
ఆధారిత్ ాంత్రాాతీయ కరమానిక్ి చేదో డు విషయంలో త్మ నిబ్దధ త్ను మంత్రరలు ఉదాాటంచారు.
ఆస్టియాన్ ఐకయత్ మరియు క్బందీక
ర ృత్ం క్ోసం సుషర మైన మదద త్రతో స్ట్ాచాఛయుత్, విశాల మరియు సమిమళిత్
ఇండో -ప్స్టిఫిక్ పారంత్ం క్ోసం త్మ ఉమమడి విజన్ను ప్ునరుదాాటంచడం సహా పారంతీయ ాంశాలపై త్మ
నిరామణాత్మక ాభిపారయాలను మంత్రరలు ప్ంచుకున్ాారు. ఇండో -ప్స్టిఫిక్ భావనకు యూరపతో పాటు
ాంత్రాాతీయంగా కూడా మదద త్ర పరుగుతోందని ఈ సందరభంగా ప్రకెన్ాారు.
క్ోవిడ్-19 మహమామరిపై పో రులో భాగంగా వాయక్ిున్ేషన్ క్ారయకరమాలు సహా ప్రసత ుత్ం క్ొనస్ాగుత్రనా
ప్రయాతాలను మంత్రరలు చరిచంచారు. ఈ సవాలును ాధిగమించడంలో సహక్ారానిక్ి కటురబ్డి ఉండటం, చౌక
ధర వాయక్ిున్లు, ఔషధాలు మరియు వైదయ ప్రికరాలను మరింత్ మందిక్ి లభ్యమయ్యయలా చూడాలిున ావసరం
ఉందని వారు ాభిపారయం వయకత ం చేశారు. 74 దేశాలకు వాయక్ిున్లను సరఫరా చేయడం క్ోసం భారత్ చేసత ునా
ప్రయతాాలను గురితంచడంతో పాటు ప్రశంస్టించారు.

వాతావరణ మారుుల విషయంలో చరయలు ాలాగబ మారిటెైమ్ భ్దరత్, హచ్ఏఏడఆఆర్, సరఫరా చనైన్కు ఆటంకం
లేకుండా చేయడం మరియు ఉగరవాద నిరోధం వంట ాంశాలోల సహక్ారానిా మరింత్ పంప ందించుక్ోవడంపై
మంత్రరలు త్మ ాభిపారయాలను ప్ంచుకున్ాారు.
మయన్ామర్లో ఇటవల చోటుచేసుకునా ప్రిణామాలపై జరిగిన చరచలో, ాకెడ న్ాయయపాలన ాలాగబ
ప్రజాస్ాామాయనిా త్రరిగి ప్ునరుదధ రించాలిుందేని భారత్ ప్ునరుదాాటంచంది. కరమం త్ప్ుకుండా ఈ క్ాాడ్
సమావేశం జరప్డం చాలా ముఖ్యమని న్ొక్ిెచనబ్ుత్ూ, ఈ ప్రయోజనకరమైన చరచలను క్ొనస్ాగించేందుకు
మంత్రరలు ాంగీక్ారం తనలిపారు.
నయూఢిల్లీ
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