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1. સેકે્રટિી (ઇસ્ટ) શ્રીિતી રિવા ગાાંગુલી દાસે 24 જૂન 2021ના િોજ ઇસ્ટ એશિયા સશિટ વરિષ્ઠ અશિકાિીઓની 
બેઠક (ઇએએસ એસઓએિ)િાાં ભાગ લીિો હતો. આ વર્ચયુુઅલ બેઠકનુાં અધ્યક્ષપદ બ્રુનઈે દારુસલાિના કાયિી 
સશિવ િહાિશહિ ઇિાશલન અબ્દુલ િહેિાન તાઓએ સાંભાળયુાં હતુાં. તેિાાં 18 ઇએએસ દિેોના વરિષ્ઠ અશિકાિીઓએ 
ભાગ લીિો હતો.  

 

2. બેઠકિાાં લીડસુની આગેવાની હેઠળના ઇએએસ પ્લેટફોિુને િજબૂત બનાવવાના તથા ઉભિતા પડકાિોને ધ્યાનિાાં 
િાખીન ેતેન ેવિુ અસિકાિક અને સરક્રય બનાવવાના િાગો અને ઉપાયોની િિા ુકિવાિાાં આવી હતી. વરિષ્ઠ 
અશિકાિીઓએ હાલની પ્રાદેશિક અને આાંતિિાષ્ટ્રીય ઘટનાઓ અાંગ ેપણ પોતાના શવિાિોનુાં આદાનપ્રદાન કયુું હતુાં જેિાાં 
કોશવડ-19 િહાિાિી અને િહાિાિી પછીની રિકવિી, સાઉથ િાઉના સિદુ્ર, કોરિયન પ્રદિે, મ્યાનિાિિાાં થતી 
શહલિાલ અને ત્રાસવાદનો સિાવેિ થાય છે. બેઠકિાાં સભ્ય દેિોએ ઇએએસ િાળખા હેઠળ કિેલી પ્રશતબદ્િતા અને 
િનીલા પ્લાન ઓફ એક્િન (2018-2022)ના અિલીકિણિાાં થયેલી પ્રગશત શવિે સિીક્ષા કિવાિાાં આવી હતી. 
 

3. સેકે્રટિી (ઇસ્ટ)એ પોતાની રટપ્પણીિાાં બ્રુનેઈ દારુસલાિે આશસયાન અને આશસયાનના નેજા હેઠળના શિકેશનઝિિાાં 
ભજવલેી નેતૃત્વની ભૂશિકાને ભાિત વતી શબિદાવી હતી. તિેણે ઇએએસ દ્વાિા ઇન્ડો-પેશસરફક કે્ષત્રિાાં િાાંશત અને 
શસ્થિતા િાટે ઇએએસ દ્વાિા ભજવવાિાાં આવેલી િહત્ત્વની ભૂશિકા પિ ભાિ િુક્યો હતો. તથા તેન ેવિુ િજબૂત 
અને પ્રશતભાવિીલ બનાવવા િાટે ભાિતના ટેકાનો પુનિોર્ચિાિ કયો હતો. આશસયાનને કેન્દ્રિાાં િાખીન ેિુક્ત, ખુલ્લા, 
સિગ્રલક્ષી અને શનયિો આિારિત ઇન્ડો-પેશસરફક કે્ષત્ર િિવાના િહત્ત્વ પિ તેિણે ભાિ િુક્યો હતો. તેિણે આશસયાન 
આઉટલૂક ઓન ઇન્ડો-પેશસરફક (એઓઆઇપી) અને ઇન્ડો-પેશસરફક ઓિન્સ ઇશનશિયેરટવ (આઇપીઓઆઇ) વર્ચિે 
િજબૂત જોડાણની નોંિ લીિી હતી જે પ્રાદેશિક સહકાિ વિાિવા િાટે સાિાન્ય આિાિ પૂિો પાડે છે. 
 

4. િુલાકાત દિશિયાન સેકે્રટિી (ઇસ્ટ)એ આાંતિિાષ્ટ્રીય કાયદાનુાં પાલન કિીને સાઉથ િાઇના સિુદ્રિાાં િાાંશત અને 
શસ્થિતા, નેશવગેિન તથા ઉપિથી ઉડાનની સ્વતાંત્રતા જાળવી િાખવાિાાં ભાિતના િસ પિ ભાિ િુક્યો હતો. તેિણે 
એિ પણ જણાવયુાં કે જે આિાિસાંશહતાની વાતિીત િાલે છે તેિાાં ત્રીજા પક્ષના વાજબી શહતો જોખિાવાન જોઈએ 
અને તે યુનાઇટેડ નેિન્સ કન્વને્િન ઓન િ લો ઓફ િ સી (યુએનસીએલઓએસ)ની સાથે સાંપૂણુપણે સાતત્યપૂણુ 
હોવા જોઈએ. 
 

5. મ્યાનિાિિાાં થતી ઘટનાઓ અાંગ ેતેિણે આશસયાન પ્રરક્રયા િાટે ભાિતને ટેકો જાહેિ કયો હતો અને જણાવયુાં હતુાં કે 
મ્યાનિાિના શિત્ર અને શનકટના પડોિી તિીકે ભાિત હાલની પરિશસ્થશતનો ઉકેલ લાવવાિાાં િિનાત્િક અન ેઅથુપૂણ ુ
ભૂશિકા ભજવવાનુાં િાલુ િાખિે. તેિણે અન્ય િુદ્દાઓ ઉપિાાંત ત્રાસવાદના િુદે્દ પણ ભાિતનુાં વલણ િજૂ કયુું હતુાં. 
નવી રદલ્હી 
જૂન 24, 2021 

 

 

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s 
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