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23મી આસિયાન- ભારતના વરિષ્ઠ અધિકારીઓની બેઠક  

એિિલ 28, 2021 

 

1. સેકે્રટરી (ઇસ્ટ) શ્રીમતી રરવા ગાાંગુલીએ 28 એિિલ 2021ના રોજ થાઈલેન્ડના પમેનન્ટ સેકે્રટરી થાની થોંગફાકડી 

સાથે 23મી આિસયાન- ભારતના વરરષ્ઠ અિધકારીઓની બેઠકનુાં સહ-અધ્યક્ષપદ સાંભાળયુાં હતુાં. આ વર્ચયુુઅલ 

બેઠકમાાં આિસયાનના તમામ દશ સભ્ય દશેો અન ેભારતના વરરષ્ઠ અિધકારીઓએ ભાગ લીધો હતો.  

 

2. આ બેઠકમાાં આિસયાન-ભારતના સહકારની રાજકીય-સુરક્ષા, આર્થથક, સામાિજક-સાાંસ્કૃિતક અને િવકાસમાાં 

સહયોગની દૃિિએ સમીક્ષા કરવામાાં આવી હતી. આ બેઠકમાાં આિસયાન – ઇિન્ડયા પ્લાન ઓફ એક્શન (2021-
2025) લાગુ કરવાના પગલાાં િવશે ચચાુ થઈ હતી તથા આિસયાન-ભારત વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીને વધુ મજબૂત 

બનાવવાની ચચાુ થઈ હતી. આ બેઠકમાાં કોિવડ-19 રોગચાળા સામેની લડાઈને મજબૂત બનાવવાના ઉપાય તથા 

પરસ્પર િહતના મહત્ત્વના િાદેિશક અને આાંતરરાષ્ટ્રીય મુદ્દાને આવરી લવેાયા હતા. 
 

3. સેકે્રટરી (ઇસ્ટ)એ તેમની રટપ્પણીમાાં છેલ્લા ત્રણ વષુથી આિસયાન – ઇિન્ડયા ડાયલોગ રરલેશન્સમાાં કન્રી 

કોઓર્ડડનેટર તરીક ેથાઈલેન્ડે ભજવેલી મજબૂત અને સહાયક ભિૂમકાને આવકારી હતી. તેમણ ેઆગામી કન્રી 

કોઓર્ડડનેટર તરીક ેસસગાપોર સાથે કામ કરવાની અપેક્ષા વ્યક્ત કરી હતી. ભારતના ઇન્ડો-પેિસરફક િવઝનમાાં 

આિસયાનના મહત્ત્વ પર ભાર મકૂીને તેમણ ેજણાવ્યુાં કે ભારત ઇર્ચછે છે કે ઇન્ડો-પેિસરફક કે્ષત્રમાાં એક મજબૂત, 
સાંગઠીત અને સમૃદ્ધ આિસયાન મહત્ત્વની ભૂિમકા ભજવે તથા બધાની સુરક્ષા અને વૃિદ્ધમાાં યોગદાન આપે. સેકે્રટરી 

(ઇસ્ટ)એ ભારતની ઇિન્ડયા-પેિસરફક ઓસન્સ ઇિનિશયેરટવ (આઇપીઓઆઈ) અન ેઆિસયાન આઉટલૂક ઓન 

ઇન્ડો-પિેસરફક (એઓઆઈપી) વર્ચચે સહયોગ વધારવા પર ભાર મૂક્યો હતો જેથી આિસયાન- ભારત વ્યૂહાત્મક 

ભાગીદારીને વધુ મજબૂત બનાવી શકાય. 
 

4. આિસયાનના વરરષ્ઠ અિધકારીઓએ વષ ુ2022ને આિસયાન- ભારત િમત્રતાના વષ ુતરીકે ઉજવવાની દરખાસ્તને 

આવકારી હતી કારણ કે ત ેઆિસયાન-ભારત સેક્ટોરલ ભાગીદારીની 30મી વષુગાાંઠ, માંત્રણા ભાગીદારીની 25મી 

વષુગાાંઠ, સિમટ-લેવલની ભાગીદારીની 20મી વષુગાાંઠ છે અન ેતે વષ ેવ્યૂહાત્મક ભાગીદારીના 10 વષુ થાય છે. 
તેમણે આિસયાન તથા આ િદશેમાાં આિસયાનના નેતૃત્વ હેઠળના માળખાને ભારતે આપેલા સમથનુને પણ િબરદાવ્યુાં 

હતુાં.  

 

5. ભારત અને આિસયાન વર્ચચનેા મજબૂત સાાંસ્કૃિતક, આર્થથક અને રાજકીય સાંબાંધો ભારત અન ેઆિસયાનને વધારે 

જોડાયેલા રાખવાના િવઝનનો આધાર છે.  

 

નવી દિલ્હી 

એપ્રિલ 28, 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. 

 



 


