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ભારત મંગોલિયા સહકાર માટે ની સંયુક્ત સલમલત ની સાતમી મીટીગ
ં
લિસેમ્ બર 3 2020
ભારત મંગોલિયા સહકાર માટે ની સંયુક્ત સલમલત ની સાતમી મીટીંગ ૩ લિસેમ્ બર 2020 ના રોજ વર્ચયુુઅિ યોજાઇ હતી. આ
મીટીંગ શું કરી તે િોક્ટર એસ જયશંકર એક્સટનુિ અફે સુ લમલનસ્ટર, ભારત સરકાર અને મહામલહમ શ્રી એિ.ઓયુન-એરિીન
લમલનસ્ટર એન્િ ચીફ કે લબનેટ સેક્રેટરી ગવમેન્ટ ઓફ મોંગોલિયા દ્વારા સંયુક્ત રીતે યોજાઇ હતી.
2.

બંને લમલનસ્ટસુ દ્વારા લદ્વપક્ષીય સહકાર ને આવરી િેતા સમગ્ર મુદ્દાઓ બાબતે સવુગ્રાહી ચચાુઓ થઈ હતી. બંને
લમલનસ્ટસુ ભારતના પ્રધાનમંત્રી નરેન્ર મોદીની મે-2015 માં મોંગોલિયાની ઐલતહાલસક રાજકીય મુિાકાત યાદ કરી
હતી કે જેમાં બંને દે શો વર્ચચેની ભાગીદારી ને વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી સુધી આગળ િઈ જવા માં આવી હતી. બંને
પક્ષોએ મોંગોલિયાના રાષ્ટ્રપલત મહામલહમ શ્રી ખિતામાગીનબાતુંિગા ની સપ્ટે મ્ બર-2019 માં ભારતની રાજકીય
મુિાકાત ને પણ યાદ કરી હતી અને એવું નોંધ યું હતું કે આ મુિાકાતોએ લદ્વપક્ષીય બાબતો અને વેલ્યુઝને આગળ
િઈ જવામાં ઘણો બધો ફાળો આપ્યો હતો .

3.

બંને લમલનસ્ટરે એ બાબતનો સ્વીકાર કયો હતો કે આ વર્ુમાં ભારત અને મોંગોલિયાના રાજનૈલતક સંબંધો ની
સ્થાપના ના 65 વર્ુ પુરા થઈ રહ્યા છે . તેમણે સંતોર્ સાથે એવું પણ નોંધ યું હતું કે બંને દે શો વર્ચચેના સંબંધો વધુ
ઊંિાણભયાુ અને વધુ મજબૂત બન્યા છે ખાસ કરીને છે લ્ િા થોિા વર્ોમાં.

4.

ભારત અને મોંગોલિયાના રાજનૈલતક સંબંધોની સ્થાપના ના જ્યારે 65 વર્ુ પુરા થઈ રહ્યા છે ત્યારે મોંગોલિયન ટપાિ
ખાતા દ્વારા એક ખાસ સ્ટે મ્પ બહાર પાિવામાં આવી છે . એક્સ્ટનુિ અફે સુ લમલનસ્ટર દ્વારા મોંગોલિયન કાનજુ ર,
બુલિસ્ટ કે નોલનકિ ટે કસ્ટ 108-વૉલ્યુમ તેના 25 વૉલ્યુમ કે જે ભારત સરકારે તેના નેશનિ લમશન ફોર મેનુસ્કીપ્ટ
હેઠળ છાપ્યા હતા તે વર્ચયુુઅિી આપ્યા હતા.

5.

બંને લમલનસ્ટસુ દ્વારા પ્રાદે લશક અને બહુ પક્ષીય ફોરમમા બંને દે શો વર્ચચે કો-ઓલિુ નેશનને હકારાત્મક રીતે મૂલ્યાંકન
કયુું હતું અને આ પરં પરા ચાિુ રાખવા માટે અને યોગ્ય આંતરરાષ્ટ્રીય ફોરમ પર એકબીજાને મદદ કરવા માટે પણ
સંમત થયા હતા.

6.

ભારતીય પક્ષ દ્વારા મોંગોલિયાના આંતરરાષ્ટ્રીય સોિાર એિાયન્સમા જોિાવાના લનણુય ને આવકારવામાં આવ્યો
હતો. બંને પક્ષો એ બાબતે સંમત થયા હતા કે આ પગિું ભારત, મોંગોલિયા અને લવશ્વમાં કિીન એનજીના ઉપયોગ
ને વધુ આગળ પ્રમોટ કરશે.

7.

બંને પક્ષો વહેિામાં વહેિી તકે ગુિાિબટરમાં આયુર્ ઇન્ફોમેશન સેિ સ્થાલપત કરવા માટે સંમત થયા હતા.
મોંગોલિયા દ્વારા ભારતીય નાગલરકોને લવઝા ઓન એરાઈવિ દરજ્જો આપવા માટે તેની ભારતીય પક્ષ દ્વારા પ્રશંસા
કરવામાં આવી હતી.

8.

બંને લમલનસ્ટસુ એ બાબતે સંતોર્ વ્યક્ત કયો હતો કે કોલવિ-19 મહામારીની ચેિેન્ જ હોવા છતાં બંને દે શો વર્ચચે
છે લ્ િા થોિાક મલહનાઓ દરલમયાન ખાસ ફિાઈટ ની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી જેને કારણે બંને દે શોના
નાગલરકો પોતાના દે શમાં પાછા જઈ શકે . બંને લમલનસ્ટસુ દ્વારા કોલવિ-19 ની મહામારી નો સામનો કરવા માટે શક્ય
તેટિો સહકાર બાબતે કે જેમાં ભારતમાંથી કોલવિ-19 ની રસી મંગોલિયા દ્વારા ભલવષ્ય માં મેળવવામાં આવે તે
સલહત પોતાના દૃલષ્ટ્કોણ એકબીજા સાથે શેર કયાુ હતા.

9.

મીલટં ગ દરલમયાન બંને લમલનસ્ટસુ દ્વારા હાિમાં ચાિી રહેિા

િેવિપમેન્ટિ પાટુ નરશીપ પ્રોજેક્ટ ના પ્રોગ્રેસનું

મૂલ્યાંકન કયુું હતું કે જેમાં ૧.૨૩૬ યુ.એસ લબલિયન િોિર નો િાઈન ઓફ ક્રે િીટ ઓઇિ લરફાઇનરી પ્રોજેક્ટ અને 20
યુએસ લમલિયન િોિર નો અટિલબહારી વાજપાઇ સેન્ટર ઓફ એકસેિન્સ ઈન આઈસીટી એન્િ આઉટસોલસુંગ નો
સમાવેશ થાય છે .
10.

ભારત મંગોલિયા સહકાર માટે ની સંયુક્ત સલમલત ની આગામી મીટીંગ ૨૦૨૧ ના વર્ુમાં યોજવા માટે બંને પક્ષો
સંમત થયા હતા.

ન્યુ લદલ્હી
લિસેમ્ બર 3, 2020

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.

