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પ્રધાનમતં્રી સમદૃ્ધધ માટ ેઈન્ડો-પદે્સફિક ઈકોનોદ્મક ફ્રમેવકક લોંચ કરવા 

ઈવેન્ટમા ંસામલે થયા 
 
પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્ર મોદીએ આજે ટોક્યોમાં ઈન્ડો-પેદ્સફિક ઈકોનોદ્મક ફ્રેમવકક િોર પ્રોસ્પફરટી (IPEF) માટે ચચાકઓ શરૂ કરવા માટ ે

એક કાયકક્રમમાં ભાગ લીધો હતો. આ કાયકક્રમમાં યુએસએના રાષ્ટ્રપદ્ત મહામદ્હમ જોસેિ આર. દ્િડેન અને જાપાનના પ્રધાનમંત્રી 

મહામદ્હમ શ્રી ફકદ્શદા ફ્યુદ્મયો, તેમજ અન્ય ભાગીદાર દેશો  જેમ કે. ઓસ્રેદ્લયા, બુ્રનેઇ, ઇન્ડોનેદ્શયા, કોફરયા પ્રજાસત્તાક, 

મલેદ્શયા, ન્યુઝીલેન્ડ, ફિદ્લપાઇન્સ, સસગાપોર, થાઇલેન્ડ અને દ્વયેતનામના નેતાઓની હાજરી જોવા મળી હતી.  

2.એક સંયુક્ત દ્નવેદન િહાર પાડવામાં આવયંુ હતુ,ં જે IPEFની અંદર પફરકદ્પપત મુખ્ય ઘટકોને પ્રકાદ્શત કરે છે. 

3.IPEF સહદ-પેદ્સફિક કે્ષત્રમાં દ્સ્થદ્તસ્થાપકતા, ટકાઉપણં, સવકસમાવેશકતા, આર્થથક વૃદ્ધધ, ન્યાયીપણં અને સ્પધાકત્મકતા 

વધારવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે સહભાગી દશેો વચ્ચે આર્થથક ભાગીદારીને મજિૂત િનાવવા માગે છે. 

4.લોકાપકણ સમારોહ દરદ્મયાન તમેની ફટપ્પણીઓમા,ં પ્રધાનમંત્રી શ્રી જણાવયંુ હતું કે IPEF ની જાહરેાત એ ઈન્ડો-પેદ્સફિક કે્ષત્રને 

વૈદ્વવક આર્થથક વૃદ્ધધનું એદ્ન્જન િનાવવાની સામૂદ્હક ઇચ્છાની ઘોષણા છે. ભારત ઐદ્તહાદ્સક રીતે ઈન્ડો-પેદ્સફિક કે્ષત્રમાં વેપાર 

પ્રવાહના કેન્રમાં રહ્ું છે, જેમાં ગુજરાતના લોથલમાં દ્વવવનું સૌથી જૂનું વયાપારી િંદર છે. પ્રધાનમંત્રીએ ઈન્ડો-પેદ્સફિક કે્ષત્રના 

આર્થથક પડકારોનો સામનો કરવા માટે સામાન્ય અને રચનાત્મક ઉકેલો શોધવાનું આહ્વાન કયુું હતું. 

5.તેમણે IPEF માટે તમામ ઈન્ડો-પેદ્સફિક દેશો સાથે કામ કરવા તરિ ભારતની પ્રદ્તિધધતા વયક્ત કરી હતી જે સમાવેશી અન ે

લવચીક િંને છે. તેમણે રેખાંફકત કયુું કે દ્સ્થદ્તસ્થાપક પુરવઠા શૃંખલાનો પાયો 3T એટલે કે રસ્ટ, રાન્સપરન્સી અને ટાઈમલીનેસનો 

હોવો જોઈએ. 

6.ભારત એક મુક્ત, ખુપલા અને સવકસમાવેશક ઈન્ડો-પેદ્સફિક કે્ષત્ર માટે પ્રદ્તિધધ છે અને માને છે કે ભાગીદારો વચ્ચે આર્થથક 

જોડાણને ગાઢ િનાવવંુ સતત દ્વકાસ, શાંદ્ત અને સમૃદ્ધધ માટે મહત્વપૂણક છે. ભારત IPEF હેઠળ ભાગીદાર દેશો સાથે સહયોગ 

કરવા અને પ્રાદેદ્શક આર્થથક જોડાણ, એકીકરણ અને કે્ષત્રની અંદર વેપાર અને રોકાણને વધારવા માટે કામ કરવા આતુર છે. 

7.IPEFની સ્થાપના માટે આજે પ્રફક્રયાની શરૂઆત સાથ,ે ભાગીદાર દેશો આર્થથક સહયોગને મજિૂત કરવા અને સદ્હયારા ધ્યેયો 

હાંસલ કરવા પર ધ્યાન કેદ્ન્રત કરતી ચચાકઓ શરૂ કરશે. 

ટોક્યો 

23 મ,ે 2022 

 

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. 

 


