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1. 21 જાન્યુઆરી 2021 નાં રોજ “નવું સામાન્ય અને સુરશિત અને તંદુરસ્ત પ્રવાસન” શવષય હેઠળ વર્ચયુુઅલી 
એશિયા સહકાર સંવાદ (ACD) ની 17મી મંત્રીઓની બેઠક યોજવામા ં આવી હતી. આ બેઠકમા ં શવદેિ 
મંત્રાલયનાં સશિવ (પૂવુ) શ્રીમશત રરવા ગાંગુલી દાસે ભારતનુ ંપ્રશતશનશિત્વ કયુું હતંુ. 
 

2. પોતાની રિપ્પણીઓમાં, સશિવ (પૂવુ) દ્વારા કોશવડ-19 દ્વારા ઉભા થયેલા પડકારના ંસામે સંકશલત પ્રશતભાવ 
માિે આહ્વાન કરવામા ંઆવયંુ હતંુ, અને રેખાંકન કયુું હતંુ કે વૈશવવક આર્થથક રીકવરી માિ ેપ્રબળ બહુપિીય 
સહકાર અશત મહત્વપૂણુ છે. આ સંદભુમા,ં સશિવ (પૂવુ) દ્વારા કહેવામા ંઆવયંુ હતંુ કે જીવનશનવાુહ પરત 
લાવવા માિે જૂના વયાપારો સજીવન કરવા મહત્વપૂણુ છે, પરંતુ આપણે નવા વયાપારનાં નમુનાઓનુ ંઅન્વેષણ 
કરવા માિ ેનવીનીકરણ અન ેસહાયકતાઓ પર પણ ધ્યાન કેશન્િત કરવું જરૂરી છે. 
 

3. નોકરીઓ સુશનશવિત કરવા તેમજ સાસ્કૃશતક અને કુદરતી વારસાનુ ંરિણ કરવા માિે પ્રવાસન સેક્િરન ેસજીવન 
કરવાનુ ંઅને પુનઃશનમાુણ કરવાની પ્રબળ જરૂરીયાતની ઓળખ કરતા, સશિવ (પૂવુ) દ્વારા પ્રકાિ પાડવામાં 
આવયો હતો કે ભારત 3Tની નીશતનાં ભાગરૂપે પ્રવાસન પર ધ્યાન કેશન્િત કરી રહ્યો છે જેમા ં“’ટ્રેડ, િુરરઝમ 
અને િેકનોલોજી” સમાશહત છે. સશિવ (પૂવુ) દ્વારા સુરશિત અને તંદુરસ્ત પ્રવાસનનો પ્રિાર કરવા માિે 
શનદાનનાં સાિનો, સારવારો અને રસીઓની યથોશિત અન ેવૈશવવક સુલભતાનાં શવકાસ તરફ ધ્યાન કેશન્િત કરતા 
પ્રયાસો મજબૂત કરવાની જરૂરીયાત રેખાંરકત કરવામાં આવી હતી. આ સંદભુમા,ં સશિવ (પૂવુ) દ્વારા 
જણાવવામાં આવયંુ હતંુ કે  ભારતમાંથી રસીઓ અનુદાન સહાયતા હેઠળ ભારતનાં પાડોિીઓ એવા ભૂતાન, 
માલરદવ, નેપાળ, બાંગ્લાદેિ, મ્યાનમાર અને સેિેલ્સ પહોંિવાનંુ િરૂ થયંુ છે. 
 

4. સશિવ (પૂવુ) દ્વારા ભારત-મ્યાનમાર-થાઇલેન્ડ ટ્રાઇલેિરલ હાઇવે, અને કમ્બોરડયા, લાઓસ અને શવયેતનામ 
સુિી તેનુ ં સંભશવત શવસ્તરણ સશહત એશિયામા ં કનેશક્િશવિી પ્રમોિ કરવા માિે ભારત દ્વારા હાથ િરવામાં 
આવેલી શવશવિ પહેલ પર પ્રકાિ પાડ્યો હતો. ઇન્િરનેિનલ સોલર એલાયન્સ (ISA) અને કોશલિન ફૉર 
રડઝાસ્િર રેશઝશલયન્િ ઇન્રાસ્ટ્રક્િર (CDRI) જેવી પહેલથી વૈશવવક પયાવુહરણ કાયુવાહી તથા આફત શનવારણ 
આંતરમાળખાનાં શવકાસ પર સકારાત્મક ધ્યાન કેશન્િત કરવામા ંસફળ થઇ છે. 
 

5. આતંકવાદ વૈશવવક િાંશત અને સુરિા માિે ગંશભર જોખમ ઉભુ કરવાનુ ંિાલંુ રાખે છે તે બાબત પર ભાર 
મૂકતા, સશિવ (પૂવુ) દ્વારા આતંકવાદને તેનાં તમામ સ્વરૂપોમ સાથ ેદૂર કરવા માિે વિારે મોિા સહકાર માિે 
આહ્વાન કયુું હતંુ. સશિવ (પૂવુ) એ વિુ ભારપૂવુક કહ્યુ ંહતંુ કે ASEAN જેનાં કેન્િમાં છે તેવા ઇન્ડો-પેશસરફક 
પ્રાંતમા ંસામાન્ય પડકારો સામે નવીન સંકલન અને સહકારની આવશ્યકતા છે. 2019 માં વડાપ્રિાન શ્રી નરેન્િ 



મોદી દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલ ઇન્ડો-પેશસરફક ઓિન્સ ઇશનશિએરિવ (IPOI) રી, ઓપન, સમાવેિક અન ે
િાસન-આિારરત ઇન્ડો-પેશસરફક પ્રાંત માિે આહ્વાન કર ે છે, જે પ્રાંતમા ં તમામ માિે સુરિા અને વૃશદ્િ 
(SAGAR) નો પ્રિાર કર ેછે. 
 

6. અધ્યિ તરીક ેACD નુ ંવહન કરવા અને 17મી મંત્રીઓની બેઠક યોજવા બદલ સશિવ (પૂવુ) દ્વારા તૂકી 
સરકારનો આભાર માનવામાં આવયો હતો. 
 

7. આ બેઠકના ંઅંતે, તમામ ACD દેિો દ્વારા “અંકારા ડીક્લેરેિન” ગ્રહણ કરવામા ંઆવયંુ હતંુ. 
 

નવી રદલ્હી 
જાન્યુઆરી 21, 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. 

 


