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3వ భారత్-ఆస్ట్ర ేలియా-జపాన్-యూఎస ఏ నలుగురు మంత్రు ల సమావశేం 

ఫిబ్రవరి 18, 2021 

 

3వ భారత్-ఆస్ట్ర లేియా-జపాన్-యూఎస ఏ నలుగురు (క్ాాడ్) మంత్రర ల సమావేశం 18 ఫిబ్రవరి 2021న జరిగింది. 
దీనిక్ి విదేశీ వయవహారాల మంత్రర డా. ఎస. జ ైశంకర్ త్న సహచర విదేశాంగ మంత్రర లు మర ైజ్ ప్న్, తోషిమిత్రు 
మోటెగి, మరియు ఆంటోనీ బ్ల ంక్ న్ లతో కలిస్టి పాలగొ న్ాారు. 
 
రాజక్ీయ ప్రజాస్ాామయ దేశాలు, మార ెట్ ఆరిిక వయవసిలు ాలాగబ బ్హతతత్త్ా సమాజాలుగా త్మ సహక్ారాత్మక 
గుణాలను మంత్రర లు ఉదాా ట ంచారు. ప్రప్ంచవాయప్త ంగా వసుత నా మారుుల న్ేప్థ్యంలో త్మ దేశాలు మరింత్ 
సనిాహిత్ంగా కలిస్టి ప్నిచేయాలిున బ్లమ ైన ావసరం ఉందని వారు గురితంచారు. ఈ మారుుల ప్థ్ం ాన్ేది 
స్ానుకూలంగా ాలాగబ ాందరిక్ీ ప్రయోజనకరంగా ఉండటం ాంత్రాా తీయ సమాజానిక్ ిచాలా ముఖ్యమని కూడా 
వారు ప్రకెన్ాారు. 
 
పరా ంతీయ సమగరత్ ప్టల  గౌరవం మరియు స్ారాభౌమత్ాం, న్ాయయ పాలన, పారదరశకత్, ాంత్రాా తీయ 
సముదరా లోల  స్ట్ాచఛయుత్ న్ౌక్ాయానం ాలాగబ వివాదాలకు శాంత్రయుత్ ప్రిష్ాెరం మదదత్రగా నిబ్ంధనల 
ఆధారిత్ ాంత్రాా తీయ కరమానిక్ి చేదోడు విషయంలో త్మ నిబ్దధత్ను మంత్రర లు ఉదాా ట ంచారు. 
 
ఆస్టియాన్ ఐకయత్ మరయిు క్బందీరకృత్ం క్ోసం సుషరమ ైన మదదత్రతో స్ట్ాచాఛయుత్, విశాల మరియు సమిమళిత్ 
ఇండో-ప్సి్టఫిక్ పరా ంత్ం క్ోసం త్మ ఉమమడి విజన్ ను ప్ునరుదాా ట ంచడం సహా పరా ంతీయ ాంశాలప ై త్మ 
నిరామణాత్మక ాభిపరా యాలను మంత్రర లు ప్ంచుకున్ాారు. ఇండో-ప్సి్టఫిక్ భావనకు యూరప తో పాటు 
ాంత్రాా తీయంగా కూడా మదదత్ర ప రుగుతోందని ఈ సందరభంగా ప్రకెన్ాారు. 
 
క్ోవిడ్-19 మహమామరిప ై పో రులో భాగంగా వాయక్ిునే్షన్ క్ారయకరమాలు సహా ప్రసుత త్ం క్ొనస్ాగుత్రనా 
ప్రయాతాలను మంత్రర లు చరిచంచారు. ఈ సవాలును ాధిగమించడంలో సహక్ారానిక్ి కటుర బ్డి ఉండటం, చౌక 
ధర వాయక్ిున్ లు, ఔషధాలు మరియు వ ైదయ ప్రికరాలను మరింత్ మందిక్ి లభ్యమయ్యయలా చూడాలిున ావసరం 
ఉందని వారు ాభిపరా యం వయకతం చేశారు. 74 దేశాలకు వాయక్ిున్ లను సరఫరా చేయడం క్ోసం భారత్ చేసుత నా 
ప్రయతాాలను గురితంచడంతో పాటు ప్రశంసి్టంచారు. 
 



వాతావరణ మారుుల విషయంలో చరయలు ాలాగబ మారిటెైమ్ భ్దరత్, హచ్ఏఏడఆఆర్, సరఫరా చనైన్ కు ఆటంకం 
లేకుండా చేయడం మరియు ఉగరవాద నిరోధం వంట  ాంశాలోల  సహక్ారానిా మరంిత్ ప ంప ందించుక్ోవడంప ై 
మంత్రర లు త్మ ాభిపరా యాలను ప్ంచుకున్ాారు. 
 
మయన్ామర్ లో ఇట వల చోటుచేసుకునా ప్రిణామాలప ై జరిగిన చరచలో, ాకెడ న్ాయయపాలన ాలాగబ 
ప్రజాస్ాామాయనిా త్రరిగి ప్ునరుదధరించాలిుందేని భారత్ ప్ునరుదాా ట ంచంది. కరమం త్ప్ుకుండా ఈ క్ాాడ్ 
సమావేశం జరప్డం చాలా ముఖ్యమని న్ొక్ిెచనబ్ుత్ూ, ఈ ప్రయోజనకరమ ైన చరచలను క్ొనస్ాగించేందుకు 
మంత్రర లు ాంగీక్ారం తనలిపారు. 
 
నయూఢిలీ్ల 
ఫిబ్ువరి 18, 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. 

 


