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પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરને્દ્ર મોદી અને જાપાનના પ્રધાનમંત્રી મહામહહમ સુગા યોશીહહડ ે

વચ્ચ ેટેહિફોહનક સંવાદ થયો 

માર્ચ 9, 2021 

 

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરને્દ્ર મોદીએ આજ ેજાપાનના પ્રધાનમંત્રી મહામહહમ સુગા યોશીહહડે સાથે ટેહિફોન પર સંવાદ કયો હતો. 

 

બંને મહાનુભાવોએ છેલ્િા કેટિાક વર્ષોમા ંપારસ્પહરક હવશ્વાસ અને સહહયારા મૂલ્યોથી માગગદહશગત ભારત અને જાપાન 

વચ્ચેની હવશેર્ષ વ્યૂહાત્મક અને વૈહશ્વક ભાગીદારીમા ંજોવા મળેિા સકારાત્મક વેગ હવશે સંતોર્ષની િાગણી વ્યક્ત કરી હતી. 

તેમણે ગત વર્ષે કોહવડ-19 મહામારી વચ્ચે પણ જળવાઇ રહેિા હિપક્ષીય આદાનપ્રદાનની પ્રશંસા કરી હતી. તેમણે તાજતેરમાં 

હવશેર્ષ કૌશલ્યપૂણગ કામદારો (SSW) બાબતે સહકાર માટે હસ્તાક્ષર કરવામા ંઆવેિા સમજૂતી કરારને આવકાયો હતો અને 

તેનો વહેિી તકે અમિ કરવામાં આવશે તેવી આતુરતા દશાગવી હતી. 

 

પ્રધાનમંત્રી મોદીએ નોધંયુ ં હતંુ કે, મુંબઇ–અમદાવાદ હાઇસ્પીડ રિે (MAHSR) પહરયોજના ભારત અને જાપાન વચ્ચેની 

હિપરીક્ષણ વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીનુ ંઝળહળતંુ દૃશટાંત છે અને તેના સફળ અમિીકરણ માટે પોતાના કહટબદ્ધતા વ્યક્ત કરી 

હતી. 

 

બંને નેતાઓએ વધુમાં, પારસ્પહરક હહતોના પ્રાદેહશક અને વૈહશ્વક મુદ્દાઓ હવશે પોતાના અહભપ્રાયોનુ ંઆદાનપ્રદાન કયુું હતંુ 

અને બંને દેશો વચ્ચેની ભાગીદારી સહહયારા પડકારોન ેઉકેિવામા ંમુખ્ય ભૂહમકા હનભાવે છે તે બાબતે એકમત વ્યક્ત કયો 

હતો. આ સંદભે, તેમણે ચતુષ્પક્ષીય મૂલ્યો ધરાવતા પરામશગના રૂપમા ંઑસ્ટરેહિયા અને US જવેા સમાન માનહસકતા ધરાવતા 

દેશો સાથ ેતેમના જોડાણ પર હવશેર્ષ ભાર મૂક્યો હતો અને આ ઉપયોગી ચચાગ અવશયપણે ચાિુ રહેવી જોઇએ તેવી સંમહત 

દશાગવી હતી. 

 

બંને નેતાઓએ નોધંયુ ંહતંુ કે, બંને દેશો વચ્ચે 2022માં રાજિારી સંબંધો સ્થાહપત થયા તેની 70મી વર્ષગગાંઠ આવી રહી છે અને 

સંમહત દશાગવી હતી કે, આ કાયગક્રમન ેઅનુકૂળ રીતે ઉજવવામાં આવશે. 

 

પ્રધાનમંત્રી જાપાનના પ્રધાનમતં્રી સુગાન ેવાહર્ષગક હિપક્ષીય હશખર મંત્રણા માટે વહેિી તકે ભારતની મુિાકાત િેવા માટે 

આમંત્રણ પાઠવ્યું હતંુ. 

 

નવી દિલ્હી 

માર્ચ 9, 2021 

 

 

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. 

 


