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ਭਾਰਤ, ਆਸਟ੍ਰ ਲ
ੇ ੀਆ, ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯਕ
ੁ ਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ
ਦਰਧਮਆਨ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ
18 ਦਸੰਬਰ, 2020
ਭਾਰਤੀ ਧਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ , ਆਸਟ੍ਰ ਲ
ੇ ੀਆਈ ਧਵਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਧਵਭਾਗ, ਜਪਾਨੀ ਧਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ
ਧਵਦੇਸ਼ ਧਵਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 18 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਧਸਤੰਬਰ
2020 ਧਵੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਬੈਠਕ ਨਾਲ ਧਪਛਲੀ ਅਧਜਹੀ ਬੈਠਕ ਅਤੇ ਟ੍ੋਕੀਓ ਅੰਦਰ 6 ਅਕਤਬਰ, 2020 ਨੰ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਪੱਿਰੀ
ਬੈਠਕ ਦਾ ਫਾਲੋ -ਅਪ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਧਮਧਲਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਧਦਲਚਸਪੀ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਮੁਧੱ ਦਆਂ ਬਾਰੇ
ਧਵਚਾਰ-ਵਟ੍ਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ ਾਂ ਨੇ ਕਨੇ ਕਧਟ੍ਧਵਟ੍ੀ ਅਤੇ ਬੁਧਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਧਵਕਾਸ, ਸੁਰੱਧਖਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਧਦਆਂ, ਧਜਨ੍ ਾਂ ਧਵੱਚ
ਅੱਤਵਾਦ-ਰੋਿ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਧਖਆ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਧਖਆ, ਮਨੁ ੱਖੀ ਅਤੇ ਧਬਪਦਾ ਰਾਹਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਬਾਰੇ ਮੌਜਦਾ ਅਤੇ ਤਜਵੀਜ਼
ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਵਹਾਰਕ ਸਧਹਯੋਗ ਦੀ ਸਮੀਧਖਆ ਕੀਤੀ, ਧਜਸਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ - ਪਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਰੱਧਖਆ, ਸਧਿਰਤਾ
ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜਦਾ COVID -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪਧਰਪੇਖ ਧਵੱਚ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਧਟ੍ਕਾਊ ਆਰਧਿਕ ਧਸਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਸਪਲਾਈ
ਚੇਨਾਂ ਦੀ ਲਚਕਸ਼ੀਲਤਾ ਤੱਕ ਸੁਰੱਧਖਅਤ, ਕਾਰਗਰ ਅਤੇ ਧਕਫਾਇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਧਦੱਤਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਧਸਿਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੰਨਾਂ, ਧਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ UNCLOS ਪਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਤੇ
ਆਿਾਰਤ ਮੁਕਤ, ਖੁੱਲੇ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤ-ਪਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਪਰਤੀ ਵਚਨਬੱਿਤਾ ਦੁ ਹਰਾਈ।
ਉਨ੍ ਾਂ ਨੇ ਧਵਅਤਨਾਮ ਵੱਲੋਂ ASEAN ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਧਵੱਚ ਹੋਏ 15ਵੇਂ ਪਰਬ ਏਸ਼ੀਆ
ਧਸਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਧਸੱਧਟ੍ਆਂ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪਰਗਟ੍ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਪਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਧਵਵਸਿਾ ਅੰਦਰ
ASEAN ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭਧਮਕਾ ਅਤੇ ASEAN ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤੰਤਰ, ਖਾਸਕਰ ਨੇ ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪਰਬ ਏਸ਼ੀਆ
ਧਸਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਧਹਮਾਇਤ ਦੁ ਹਰਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਕਰਨ
ਲਈ ASEAN ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਧਮਲਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਪਰਤੀ ਧਤਆਰ ਰਧਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁ ਹਰਾਈ।
ਨਵੀਂ ਧਦੱਲੀ
18 ਦਸੰਬਰ, 2020
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