
3rd India-Australia-Japan-USA Quad Ministerial Meeting 
February 18, 2021 

 

3જી ભારત-ઓસ્ટ્રેલિયા-જાપાન-યએુસએની ચારમાર્ગીય મતં્રીઓની 
બેઠક 

ફેબ્રઆુરી 18, 2021 

  

વિદેશ મતં્રી ડૉ. એસ. જયશકંરે તેઓન  ંસમતલુ્યો વિદેશ મતં્રી મેરરસે પેઇને, વિદેશ મતં્રી તોવસવમત્સ ુ
મોટેગી, અને સેકે્રટરી ઑફ સ્ટેટ એન્ટોની બ્લિન્કેન સ થે 18 ફેબ્રઆુરી 2021 ન  ંરોજ યોજાયેિી 3જી 
ભ રત-ઓસ્રેલિય -જાપ ન -યએુસએની ચ રમ ગીય મતં્રીઓની બેઠકમ  ંભ ગ િીધો હતો. 

આ મતં્રીઓએ ર જકીય િોકશ હીઓ, બજાર આધ રરત અથથતતં્રો અને અનેકત દી સમ જો તરીકેન  ં
તેઓન  ંસમ ન ગણુો પર પ્રક શ પ ડયો હતો. તેઓએ ઓળખ કરી હતી કે વિશ્વમ  ંથઇ રહિે  ફેરફ રો 
તેઓન  ંદેશો વનકટત થી સ થે મળીને ક યથ કરે તે મ ટેની પ્રબળ જરૂરીય ત રજૂ કરે છે. ફેરફ રોની રદશ  
સક ર ત્મક રહ ેઅને બધ  મ ટે િ ભદ યક રહ ેતે આંતરર ષ્ટ્રરય સમદુ ય મ ટે મહત્િપણૂથ છે. 

મતં્રીઓએ પ્ર વંતય અખરંડતત  અને સ્િ વધનત નો આદર કરિ  સ થે વનયમો-આધ રરત આંતરર ષ્ટ્રરય 
શ સન, ક યદ નુ ંશ સન, પ રદશથકત , આંતરર ષ્ટ્રરય સમદુ્રોમ  ંઆિ ગમનની સ્િતતં્રત  અને વિિ દોન  ં
શ વંતપણૂથ વનર કરણ તરફની તેઓની કરટબદ્ધત  પર ભ ર મકૂ્યો હતો. 

પ્ર વંતય મદુ્દ ઓ પર તેઓન  ં દ્રષ્ટ્રટકોણોમ  ં ઉત્પ દક આદ નપ્રદ નમ  ં સ્પરટ ASEAN સઘં ત અને 
કેષ્ટ્ન્દ્રયત ને સમથથન સ થે, મકૂ્ત, ખલુ્િ  અને સમ િેશક ઇન્ડો-પેવસરફક પ્ર તં મ ટેન  ંતેઓન  ંસયંકુ્ત 
વિઝન તરપની પ્રવતબદ્ધત નો સમ િેશ થતો હતો. એિી નોંધ િેિ મ  ંઆિી હતી કે ઇન્ડો-પેવસરફકન ે
યરુોપ તરફથી સરહત બળોળં આંતરર ષ્ટ્રરય સમથથન પ્ર પ્ત થઇ રહ્ુ ંછે. 

મતં્રીઓએ રસીકરણ સરહત કોવિડ-19 મહ મ રી સ મેની િડ ઇન  ંપ્રિતથમ ન પ્રય સો પર ચચ થ કરી 
હતી. તેઓએ આ પડક રનુ ં વનર કરણ િ િિ મ  ં સહક ર, સસ્તી રસીઓ, દિ ઓ અને તબીબી 
સ ધનોની સિુભત  િધ રિ  તરફની તેઓની કરટબદ્ધત  વ્યક્ત કરી હતી. 74 દેશોને રસીઓ પ્રદ ન 
કરિ ન  ંભ રતન  ંપ્રય સોની ઓળખ અને પ્રશસં  કરિ મ  ંઆિી હતી. 



મતં્રીઓએ આબોહિ ન  ંફેરફ ર તરફ પ્રવતભ િ આપિ  અને મેરરટ ઇમ સરુક્ષ , HADR, પરુિઠ  સ કંળ 
ટક િી ર ખિ  અને આતકંિ દનો સ મનો કરિ  જેિ  ક્ષેત્રોમ  ં સહક ર આગળ િધ રિ  પર 
દ્રષ્ટ્રટકોણોનુ ંઆદ નપ્રદ ન કયુું હત ુ.ં 

મ્ય નમ રમ  ં ત જેતરની ઘટન ઓ સબંવંધત ચચ થમ ,ં ભ રત દ્વ ર  ક યદ નુ ં શ સન અને િોકત વંત્રક 
સકં્રમણ જાળિી ર ખિ  ભ રત દ્વ ર  પનુઃઉચ્ચ રણ કરિ મ  ંઆવ્યુ ંહત ુ.ં વનયવમત ચ રમ ગીય પર મશો 
મલૂ્ય ધર િે છે તેિી નોંધ િેત , મતં્રીઓ આ ઉપયોગી ચચ થ ચ લુ ંર ખિ  સમંત થય  હત . 

નવી દિલ્હી 
ફેબ્રઆુરી 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. 


