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વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ઓસ્ટ્રેલિયાનાાં વડાપ્રધાન સ્ટ્કોટ મોરરસન વચ્ચે 4 જૂ ન
2020 નાાં રોજ વચ્યયઅ
ુ િ લિખર સાંમિ
ે ન
જૂ ન 03, 2020
1. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી 4 જૂ ન, 2020 નાાં રોજ ઓસ્ટ્રેલિયાનાાં વડાપ્રધાન શ્રી સ્ટ્કોટ મોરરસન સાથે
ભારત-ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્યયુઅિ લિખર સાંમેિન યોજિે. આ વર્ષે ઓસ્ટ્રેલિયાનાાં વડાપ્રધાન સ્ટ્કોટ મોરરસનની
મયિાકાતની તારીખો નક્કી કરવામાાં આવી હતી, પરાંતય તે થઇ િકી ન હતી. “વચ્યયુઅિ લિખર સાંમેિન” યોજવા
પણ સાંમલત થઇ હતી. આ પ્રથમ અવસર છે જે માાં વડાપ્રધાન મોદી “લવવપક્ષીય વચ્યયુઅિ લિખર સાંમેિન”
યોજિે, જે ઓસ્ટ્રેલિયા સાથેનાાં જોડાણોનાાં મજબૂતીકરણ અને તેનો ઉત્થાન માર્ુને નોંધપાત્ર રીતે વ્યક્ત કરે છે .
2. બન્દ્ને નેતાઓએ અર્ાઉ 6 એલપ્રિ 2020 નાાં રોજ ટેિીફોન પર વાતચીત કરી હતી, જે માાં તેઓએ
એકબીજાનાાં દેિોમાાં ફસાયેિા નાર્રરકો માટે સયલવધાઓ અને સહાયતા સલહત પ્રવતુમાન કોલવડ-19 અાંર્ે ચચાુ
કરી હતી. ત્યાાં ભારતીય સમયદાય રહે છે , જે ણે બન્દ્ને દેિો વચ્ચેનાાં જોડાણોમાાં નોંધપાત્ર યોર્દાન આપયયાં
છે .ટેિીફોન પરની વાતચીત દરલમયાન, વડાપ્રધાન સ્ટ્કોટ મોરરસને ભારતીય લવદ્યાથીઓ સલહત ભારતીય સમયદાય
લવિે વાત કરતા તેઓને ઓસ્ટ્રેલિયન સમાજનો જીવાંત લહસ્ટ્સો જણાવ્યો હતો.
3. ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા ખયબ જ હૂ ાંફાળા અને મૈત્રીપૂણુ સાંબાંધો ધરાવે છે , જે લવસ્ટ્તરી રહ્યા છે અને સતત
વૃલવધ પામી રહ્યા છે .
4. બન્દ્ને દેિો વચ્ચેની વ્યૂહાત્મક ભાર્ીદારી 2014 માાં વધારે મજબૂત થઇ હતી – સપટેમ્બર 2014 માાં
વડાપ્રધાન ટોની એબોટ્ટની ભારતની મયિાકાત, અને નવેમ્બર 2014 માાં વડાપ્રધાન મોદીની ઓસ્ટ્રેલિયાની
મયિાકાત સાથે. વડાપ્રધાન મોદીની ઓસ્ટ્રેલિયાની મયિાકાત દરલમયાન નવેમ્બર 2014 માાં ઓસ્ટ્રેલિયા અને ભારત
વચ્ચે સયરક્ષા સહકાર માટેનાાં ફ્રેમવકુ પર હસ્ટ્તાક્ષર કરવામાાં આવ્યા હતા જે ણે બન્દ્ને દેિો વચ્ચે લવદેિ, સાંરક્ષણ
અને સયરક્ષા નીલતનાાં આદાન-પ્રદાનો તીવ્ર બનાવવા માટેનો પાયો નાાંખ્યો હતો. ત્યારથી, સાંસ્ટ્થાર્ત સાંવાદોની
લનયલમત બેઠકો કરવામાાં આવી રહી છે .
5. ઉચ્ચ-સ્ટ્તરીય આદાન-પ્રદાનો પણ ચાિયાં રહ્યા છે . વડાપ્રધાન માલ્કમ ટનુબયિ એલપ્રિ 2017 માાં ભારતની
મયિાકાત પર આવ્યા હતા; ઓસ્ટ્રેલિયાનાાં ર્વનુર જનરિ ઇન્દ્ટરનેિનિ સોિર એિાયન્દ્સનાાં પ્રથમ લિખર
સાંમેિનમાાં હાજરી આપવા માચુ 2018 માાં ભારતની મયિાકાતે આવ્યા હતા અને રાષ્ટ્રપલતજીએ નવેમ્બર 2018

માાં ઓસ્ટ્રેલિયાની ઐલતહાલસક મયિાકાત િીધી હતી. વડાપ્રધાન મોદી અને વડાપ્રધાન મોરરસન છે લ્િા દોઢ વર્ષુમાાં
ચાર વખત મળ્યા છે – સસર્ાપોરમાાં EAS નાાં અવકાિમાાં (14 નવેમ્બર 2018), ઓસાકામાાં જી-20 નાાં
અવકાિમાાં (29 જૂ ન 2019), લબયારરટ્ઝમાાં જી-7 લિખર સાંમેિનનાાં અવકાિમાાં (25 ઓર્સ્ટ્ટ 2019) અને
બેંર્કોકમાાં EAS નાાં અવકાિમાાં (04 નવેમ્બર 2019).
6. આર્થથક જોડાણ વધી રહ્યયાં છે . 2018-19 માાં, બન્દ્ને દેિો વચ્ચેનો વ્યાપાર આિરે 21 અબજ યયએસ ડોિર
રહ્યો હતો. ભારતમાાં ઓસ્ટ્રેલિયાનયાં સાંયયક્ત રોકાણ આિરે 10.74 અબજ યયએસ ડોિર છે જ્યારે ઓસ્ટ્રેલિયામાાં
ભારતનયાં કયિ રોકાણ 10.45 અબજ યયએસ ડોિર છે . ઓસ્ટ્રેલિયન સયપર પેન્દ્િન ફાંડ વવારા ભારતનાાં નેિનિ
ઇન્દ્વેસ્ટ્ટમેન્દ્ટ એન્દ્ડ ઇન્દ્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફાંડમાાં 1 અબજ યયએસ ડોિરનયાં રોકાણ કરવામાાં આવ્યયાં છે . બન્દ્ને દેિો એકબીજા
સાથે રોકાણો અને વ્યાપાર વધારી રહ્યા છે .
7. બે િોકિાહી રાષ્ટ્રો તરીકે, ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયાએ પ્રાાંલતય અને વૈલવવક મયદ્દાઓ પર એકબીજાનાાં રલિકોણોની
સમજણ લવકસાવી છે . આપણે મૂક્ત, ખયલ્િા, સમાવેિક અને સમૃવધ ઇન્દ્ડો-પેલસરફક માટેનો સાંયયક્ત અલભર્મ
ધરાવીએ છીએ.
8. ઓસ્ટ્રેલિયાએ ભારતની ISA, CDRI અને ઇન્દ્ડો-પેલસરફક ઓિન્દ્સ ઇલનલિએરટવ (IPOI) જે વી વૈલવવક
પહેિને સમથુન આપયયાં છે . ઓસ્ટ્રેલિયા લવસ્ટ્તૃત સાંયયક્ત રાષ્ટ્ર સયરક્ષા પરરર્ષદ (UNSC) નાાં ભારતનાાં સભ્યપદને
સમથુન આપે છે . તાજે તરનાાં ભૂતકાળમાાં, ઓસ્ટ્રેલિયા ગ્રયપ, અને વાસેનાર એરેન્દ્જમેન્દ્ટ માટે આપણા સભ્યપદને
સમથુન આપયયાં હતયાં અને NSG ની ભારતનાાં સભ્યપદની તરફેણ કરે છે .
9. આ વચ્યયુઅિ લિખર સાંમેિન બન્દ્ને નેતાઓ માટે ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે વૃલવધ પામી રહેિા
જોડાણોનાાં સાંદભુમાાં સાંબાંધનાાં બહોળા ફ્રેમવકુની સમીક્ષા કરવાની અને કોલવડ-19 મહામારી પર તેઓનાાં સાંબાંલધત
પ્રલતભાવોની ચચાુ કરવાની તક આપિે.
નવી રદલ્હી
જૂ ન 03, 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.

