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Quad Summit 2022 
• PM 24 मे 2022 रोजी टोकियो येथे दुसऱ्या-व्यक्ती क्वाड लीडर सकमटला उपस्थथत होते. त्ाांनी साांकितले िी क्वाडने 

अल्पावधीतच जिात लक्षणीय लोिकियता कमळवली आहे. 

• या किखर पररषदेत त्ाांनी इांडो-पॅकसकिि के्षत्राच्या कविासात भारताच्या योिदानाबद्दल भाष्य िेले. चीनला टक्कर 

देण्यासाठी अमेररिेच्या नेतृत्वाखालील इांडो-पॅकसकिि इिॉनॉकमि ब्लॉि असलेल्या इांडो-पॅकसकिि इिॉनॉकमि 

फे्रमविक मधे्य (आयपीईएि) भारतही सामील झाला आहे.  

Quad Summit 2022 Highlights (क्वाड समिट 2022 हायलाइट्स) 

• अमेररिेचे राष्ट्र ाध्यक्ष जो बायडेन, पांतिधान मोदी, जपानचे पांतिधान िुकमयो किकिदा आकण ऑस्ट्र ेकलयाचे पांतिधान 

अँथनी अले्बनीज या चार क्वाड नेत्ाांनी रकियाच्या आक्रमणामुळे युके्रनमधे्य सुरू असलेल्या पररस्थथतीवर परस्पर 

कचांता व्यक्त िेली. 

• चार नेत्ाांनी सािरी देखरेख उपक्रमावर सहमती दिकवली. हे इांडो-पॅकसकिि िदेिातील कचनी हालचाली ांवर पाळत 

ठेवण्यास चालना देईल. 

• या किखर पररषदेकवषयी बोलताना पांतिधान मोदी म्हणाले िी, क्वाडला अल्पावधीतच जािकति स्तरावर महत्त्वाचे 

थथान िाप्त झाले आहे. ते पुढे म्हणाले िी, क्वाड इांडो-पॅकसकिि के्षत्रासाठी एि कवधायि अजेंडा घेऊन पुढे जात 

आहे, ज्यामुळे चाांिल्यासाठी िक्तीची िकतमा आणखी मजबूत होईल. 

• पांतिधान मोदी पुढे म्हणाले िी, क्वाड सदस्य देिाांनी हवामान िृती, लस कवतरण, आकथकि सहिायक, आपत्ती 

व्यवथथापन यासारख्या अनेि के्षत्राांमधे्य परस्पर समन्वय वाढकवला आहे. क्वाड समूहामुळे इांडो-पॅकसकिि के्षत्रात 

िाांतता, समृद्धी आकण थथैयक सुकनकित झाले आहे.  

• अमेररिेचे अध्यक्ष जो कबडेन याांनी आश्वासन कदले िी अमेररिा मुक्त इांडो-पॅकसकिि िदेिासाठी ियत्न िरण्यासाठी 

आपल्या जवळच्या देिाांतिकत भािीदाराांसोबत उभे राहील. रकिया-युके्रनबद्दल बोलताना, त्ाांनी जोडले िी युके्रनवर 

रकियाचा हल्ला िेवळ िादेकिि अखांडता, आांतरराष्ट्र ीय सुव्यवथथा आकण सावकभौमत्व या मूलभूत तत्त्वाांच्या या 

उकद्दष्ट्ाांचे महत्त्व वाढवतो. 

• जपानचे पांतिधान किकिदा याांनी िबूल िेले िी, रकियन आक्रमणाने सांयुक्त राष्ट्र ाांच्या सनदेत नमूद िेलेल्या तत्त्वाांना 

आव्हान कदले आहे आकण इांडो-पॅकसकिि िदेिात जिाने अिी घटना घडू देऊ नये.  

• ऑस्ट्र ेकलयाचे नवकनयुक्त पांतिधान अँथनी अले्बनीज याांनी क्वाड किखर पररषद 2022 मधे्य आपल्या भाषणात सांरक्षण 

आकण सािरी सहिायक अकधि सखोल िरण्यासाठी मदतीसह पॅकसकिि देिाांना अकधि समथकन देण्याचे वचन कदले.  

• टोकियोमधे्य क्वाड किखर पररषदेच्या पाश्वकभूमीवर पांतिधान मोदी ांनी अमेररिेचे राष्ट्र ाध्यक्ष जो बायडन याांच्यािीही 

किपक्षीय चचाक िेली. दोन्ही नेत्ाांनी िुांतवणूि, व्यापार, सांरक्षण, तांत्रज्ञान आकण लोिाांमधील सांबांधाांमधे्य सहिायक 

मजबूत िरण्याच्या मािाांवर चचाक िेली.  

• टोकियोमधील क्वाड किखर पररषद हा क्वाड नेत्ाांचा चौथा सांवाद आहे. माचक 2021 मधे्य अमेररिेचे राष्ट्र ाध्यक्ष जोप 

कबडेन याांनी पकहल्या-वकहल्या क्वाड किखर पररषदेचे आयोजन िेले होते, त्ानांतर सप्टेंबर 2021 मधे्य वॉकिांग्टन येथे 

वैयस्क्ति किखर पररषद आयोकजत िेली होती. 

• भारत, जपान, अमेररिा आकण ऑस्ट्र ेकलया याांनी नोव्हेंबर 2017 मधे्य इांडो-पॅकसकििमधील िांभीर सािरी मािाांना 

िोणत्ाही िभावापासून मुक्त ठेवण्यासाठी क्वाड उभारण्याच्या दीघकिाळ िलांकबत िस्तावाला आिार कदला होता. 

क्वाड समिट 2022 िधे्य संबोमित केलेले िुदे्द 

1. चीन आकण सोलोमन बेटे 

2. चीन आकण तैवान 
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3. उत्तर िोररयाची के्षपणासे्त्र 

4. युके्रन आकण रकिया 

क्वाडचा इमतहास काय आहे? 

• २००४ च्या कहांदी महासािरातील तु्सनामीच्या पाश्वकभूमीवर थथापन िरण्यात आलेला तदथक तु्सनामी िोअर गु्रप हा 

क्वाडचा अग्रदूत मानला जातो.  

• २००७ मधे्य जपानचे तत्कालीन पांतिधान किांजो आबे याांनी चतुष्कोणीय सुरक्षा सांवादाचा िस्ताव माांडला.  

• मात्र, ऑस्ट्र ेकलयातून बाहेर पडल्यानांतर क्वाड बांद झाला. पुन्हा 2017 मधे्य मकनला येथे झालेल्या आकसयान किखर 

पररषदेदरम्यान, चीनला तोांड देण्यासाठी क्वाडचे पुनरुज्जीवन िरण्यावर चारही देिाांनी सहमती दिककवली. 

• क्वाडची दृष्ट्ी (vision of Quad) "मुक्त आकण मुक्त इांडो-पॅकसकिि (एिओआयपी)" आकण पूवक आकण दकक्षण चीन 

समुद्रातील कनयम-आधाररत सािरी व्यवथथा आहे. 

QUAD म्हणजे काय? 

• QUAD हा एि चतुभुकज सुरक्षा सांवाद आहे ज्यामधे्य भारत, ऑस्ट्र ेकलया, जपान आकण युनायटेड से्ट्ट्स या चार देिाांचा 

समावेि आहे.  

•  हा एि धोरणात्मि सुरक्षा सांवाद आहे जो सदस्य देिाांमधील चचेिारे िायम ठेवला जातो. 

• 2007 मधे्य िथमच किखर पररषदेची थथापना िरण्यात आली आकण 2008 पयांत चालली. 2017 मधे्य वाटाघाटीनांतर 

ते पुन्हा थथाकपत िरण्यात आले. 

क्वाड समिट 2022 ििील उपक्रि 

• क्वाड फेलोमिप (Quad Fellowship)- हा िायकक्रम चार देिाांपैिी िते्िी 100 कवद्यार्थ्ाांना यूएस मधे्य पदवीधर 

STEM पदवीसाठी अभ्यास िरण्यास अनुमती देईल. िेलोकिप िोग्रामसाठी अजक सुरू झाला आहे आकण 30 जून 

2022 रोजी बांद होईल. 

• Indo-Pacific Partnership for Maritime Domain Awareness (IPMDA)- हे चार देि आकण त्ाांच्या 

िादेकिि भािीदाराांना जलद आकण स्पष्ट् सािरी माकहती पुरवण्यावर लक्ष िें कद्रत िरेल. 

• लस भागीदारी- द क्वाडने एिकत्रतपणे 257 दिलक्ष िोकवड-19 लस पुरवल्या आहेत. भारतीय आरोग्य सेवा के्षत्राला 

चालना देण्यासाठी ब्लॉि लसीचे डोस देणे आकण $100 दिलक्ष सुकवधेचे समथकन िरणे सुरू ठेवेल. 

• अंतराळ सहकायय - अांतराळ-आधाररत पृथ्वी कनरीक्षण डेटा सामाकयि िरण्यासाठी चार देिाांनी वचनबद्धता 

दिककवली आहे. यात अमेररिेच्या सािरी आकण वातावरणीय देखरेख, पूर मॅकपांि आकण लँड इमेकजांिवरील िायकक्रमाांचा 

समावेि असेल. 
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