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ભારતનાાં લિદેર્શ માંત્રાિય, ઓસ્ટ્રેલિયાનાાં લિદેર્શી બાબતો અને વ્યાપારનાાં ડીપાટટમેન્ટ, જાપાનનાાં લિદેર્શ માંત્રાિય અન ે
યુનાઇટેડ સ્ટ્ટટે્સ ઑફ અમેરરકાનાાં ડીપાટટમેન્ટ ઑફ સ્ટ્ટટેમાાંથી સીલનયર અલિકારીઓએ 18 ડીસેમ્બર 2020 નાાં રોજ લિડીયો 
કોન્ફરન્સ મારફત િાતાટિાપ કયો હતો. 
 

આ બેઠક ે છેલ્િે સપ્ટેમ્બર 2020 માાં યોજાયેિી આિી અલિકારીઓનાાં સ્ટ્તરની ચચાટઓ, અને 6 ઓક્ટોબર 2020 માાં 
ટોકયોમાાં યોજાયેિી માંત્રીઓની બેઠક પર અનુસરણ કરિાની તક પ્રદાન કરી હતી. અલિકારીઓએ સામાન્ય લહતનાાં પ્રાાંલતય 
અને િૈલવિક મદુ્દાઓ પર દ્રલિકોણોનુાં આદાન-પ્રદાન કયુું હતુાં. તેઓએ ઇન્ડો-પેલસરફક પ્રાાંતમાાં ર્શાાંલત, સુરક્ષા, લસ્ટ્થરતા અન ે
સમૃલધિનો પ્રચાર કરિાનાાં ધ્યેય સાથે આતાંકિાદનો સામનો કરિો, સાયબર સરુક્ષા, મેરરટાઇમ સુરક્ષા, માનિીય અન ે
આપલિ રાહત સલહત કનેલક્ટલિટી અન ે ઇન્રાસ્ટ્રક્ચર લિકાસ તથા સુરક્ષાનાાં મુદ્દાઓનાાં ક્ષતે્રોમાાં ચાિુાં અને પ્રસ્ટ્તાલિત 
વ્યિહારાં સહકારની પણ સમીક્ષા કરી હતી. 
 

ચાિુાં કોલિડ-19 િૈલવિક મહામારીનાાં સાંદભટમાાં, અલિકારીઓએ ઝડપી અન ે ટકાઉ િૈલવિક આર્થથક રીકિરી માટ ેપૂરિઠા 
સાાંકળોની લસ્ટ્થલતસ્ટ્થાપકતામાાં િિારો કરિાની અગત્યતા પર ભાર મૂક્યો હતો. તઓેએ કોલિડ-19 રસીઓની સુરલક્ષત, 
અસરકારક અને સસ્ટ્તી સુિભતા સુલનલવચત કરિાની જરૂરીયાત પર પણ પ્રકાર્શ પાડ્યો હતો. 
 

અલિકારીઓએ સાંયુક્ત મૂલ્યો અને લસધિાાંતો અન ેખાસકરીને UNCLOS જેિા આાંતરરાલિય કાયદાનાાં આદરનાાં આિાર પર 
મુક્ત, ખુલ્િા, સમૃધિ અને લિર્શેષ ઇન્ડો-પેલસરફક પ્રાાંત તરફ તઓેની પ્રલતબધિતાની પનુઃપુલિ કરી હતી. 
 

તેઓએ ASEAN ની લિયેતનામની અધ્યક્ષતાની પ્રર્શાંસા કરી હતી અને આ િષે નિમે્હરમાાં યોજાયેિી 15માાં પિૂટ એલર્શયા 
લર્શખર સાંમેિનનાાં પરરણામો બાબતમાાં સાંતોષ વ્યક્ત કયો હતો. અલિકારીઓએ ઇન્ડો-પેલસરફક માટ ેપ્રાાંલતય સ્ટ્થાપત્યતામાાં 
ASEAN-કેલન્દ્રયતા અને ASEAN-સાંચાલિત યાંત્રણાઓ અને ખાસ કરીન ેનેતાઓ-સાંચાલિત પૂિટ એલર્શયા લર્શખર સાંમેિન 
માટે નક્કર સમથટનનુાં પનુઃઉચ્ચારણ કયુું હતુાં, અને ઇન્ડો-પેલસરફક માટ ેસામાન્ય અને આર્શાસ્ટ્પદ લિઝન સાકાર કરિા તરફ 
ASEAN અને અન્ય તમામ દરે્શો સાથે કાયટ કરિાની તેઓની તત્પરતાનુાં પનુઃઉચ્ચારણ કયુું હતુાં. 
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