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ભારત-વિયેતનામ સંયક્ુ ત આયોગની 17મી બેઠક
ઓગસ્ટ 25, 2020
1. ભારત ગણરાજ્યનાં વિદેશ મંત્રી ડૉ. એસ. જયશંકર અને સમાજિાદી ગણરાજ્ય વિયેતનામનાં માજી
િડાપ્રધાન અને વિદેશ મંત્રી મહામવહમ શ્રી ફામ વબન્હ વમન્હની સંયુક્ત અધ્યક્ષતામાં 25 ઓગસ્ટ 2020 નાં
રોજ વ્યાપાર, આર્થિક, િૈજ્ઞાવનક અને ટેકનોલોવજકલ સહકાર પર ભારત-વિયેતનામ સંયુક્ત આયોગની 17મી
બેઠક વિડીયો-કોન્ફરન્સિી યોજિામાં આિી હતી.
2. આ બેઠક દરવમયાન, બન્ને પક્ષોએ ભારત-વિયેતનામ વ્યપક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીમાં તાજે તરનાં વિકાસોની
સમીક્ષા કરી હતી અને તેઓનાં બૃહદ-શ્રેણીમાં જોડાણનાં ભાવિ અનુમાનની ચચાા કરી હતી. તેઓ બન્ને દેશો
િચ્ચે આર્થિક અને સંરક્ષણ જોડાણમાં નિો િેગ ઉમેરિા સંમત િયા હતા અને વસવિલ ન્યુવક્લયર એનર્જી,
અિકાશ, જલીય વિજ્ઞાનો અને નિી ટેકનોલોજીઓ

જે િા ઉભરી રહેલા ક્ષેત્રોમાં નજીકનો સહકાર સાધિા પર

સંમત િયા હતા.
3. સંયુક્ત-અધ્યક્ષોએ પારસ્પરરક વહતનાં પ્રાંવતય અને આંતરરાવિય મુદ્દાઓ પર દ્રવિકોણોનું આદાન-પ્રદાન કયુું હતું,
ખાસ કરીને કોવિડ-19 મહામારીનાં ફેલાિાનાં સંદભામાં. વિદેશ મંત્રીઓ ભારતનાં આર્થિક પુનઃઉદ્ધાર માટેનાં
આધાર તરીકે સ્િાિલંબન અને માનિ-કેવન્દ્રત િૈવવિકરણ મારફત વસ્િવતસ્િાપકતામાં િધારો કરિા માટે
આત્મવનભાર ભારતનાં િડાપ્રધાનનાં વિઝન પર ભાર મૂક્યો હતો. તેણે ભારતની નિી આર્થિક ક્ષમતાઓ અને
માંગણીઓનો લાભ ઉઠાિિા માટે વિયેતનામને આમંવત્રત કયુું હતું.
4. વિદેશ મંત્રીએ વક્િક ઇમ્પેક્ટ પ્રોજે ક્્સ (QIP), ITEC Dvs e-ITEC પહેલ, પીએચડી ફેલોવશપ જે િી પહેલ
મારફત તિા વિયેતનામનાં મેકોંગ ડેલ્ટા પ્રાંતમાં િોટર રીસોસા મેનેજમેન્ટ, SDGs, રડવજટલ કનેવક્ટવિટી અને
િારસા સંરક્ષણમાં પરીયોજનાઓ મારફત વિયેતનામને ભારત તરફિી વિકાસ અને ક્ષમતા વનમાાણ સહાયતાનું
પુનઃઉચ્ચારણ કયુું હતું. વિયેતનામમાં અમલીકરણ માટે 12 QIPs ભારત સરકાર દ્િારા મંજુર કરિામાં આવ્યા છે ,
જે માં 7 QIPs વિયેતનામનાં મેકોંગ ડેલ્ટા પ્રાંતમાં િોટર રીસોસા મેનેજમેન્ટમાં અને 5 QIPs વિયેતનામમાં
શૈક્ષવણક માળખાનાં વનમાાણ સંબંવધત છે .
5. "સુષ્મા સ્િરાજ ઇવન્સ્ટ્યુટ ઑફ ફોરેન સર્થિસ (SSIFS), નિી રદલ્હી અને રડપ્લોમેરટક એકેડમી ઑફ
વિયેતનામ, હાનોઇ િચ્ચે સહકાર” માટેનો સમજૂ વત કરાર અને “નેશનલ મેરરટાઇમ ફાઉન્ડેશન, નિી રદલ્હી અને
સાયવન્ટરફક રીસચા ઇવન્સ્ટ્યુટ ઑફ સી એન્ડ આઇલેન્્સ, હાનોઇ િચ્ચેનાં સમજૂ વત કરાર” પર પણ સંયુક્ત
આયોગની બેઠકનાં અિકાશમાં હસ્તાક્ષરો કરિામાં આવ્યા હતા.
6. ઘણા િૈવવિક અને પ્રાંવતય મુદ્દાઓ પર તેઓનાં દ્રવિકોણોનાં પ્રબળ સંપાતનાં આધાર પર, બન્ને પક્ષો

બહુ આયામી મંચો પર નજીકિી સંકલન કરિા સંમત િયા હતા, સંયુક્ત રાિ સુરક્ષા પરરષદ સવહત, જ્યાં ભારત
અને વિયેતનામ 2021 માં વબન-કાયમી સભ્યો તરીકે સહિતી સેિા બજાિશે. 2021. તેઓ ASEAN ફ્રેમિકા
અંતગાત મહત્િનાં પ્રાંવતય મંચો પર પણ સહકાર અને સંકલન િધારિા સંમત િયા હતા. વિદેશ મંત્રીએ આ િષે
ASEAN ની વિયેતનામની અધ્યક્ષતાને સંપૂણા ભારતનું સંપૂણા સમિાન હોિાનું વ્યક્ત કયુું હતું અને જ્યારે વિવિ
કોવિડ-19 મહામારીનો સામનો કરે છે તેિા િષામાં ASEAN ને વિયેતનામ દ્િારા પ્રદાન કરિામાં આિેલી
સકારાત્મક આગેિાનીની પ્રશંસા કરી હતી.
7. ભારત અને વિયેતનામ ભારતનાં ઇન્ડો-પેવસરફક ઓશન્સ ઇવનવશએરટિ (IPOI) અને ASEAN નાં પ્રાંતમાં
તમામ માટે સંયુક્ત સુરક્ષા, સમૃવદ્ધ અને વિકાસ હાંસલ કરિા માટેનાં ઇન્ડો-પેવસરફક પરનાં આઉટલૂકને અનુરૂપ
તેઓનાં વદ્િપક્ષીય સહકારને આગળ િધારિા પણ સંમત િયા હતા. ભારતે IPOI નાં સાત સ્તંભોમાંિી કોઇ
એક પર જોડાણ કરિા વિયેતનામને આમંત્રણ આપ્યું હતું.
નિી રદલ્હી
ઓગસ્ટ 25, 2020

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.

