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પ્રધાનમતં્રી શ્રી નરને્દ્ર મોદી અન ેઓસ્ટ્રલેિયાના પ્રધાનમતં્રી માનનીય સ્ટ્કોટ મોરરસન ેબીજી ઈલન્દ્િયા 

ઓસ્ટ્રલેિયા વર્ચયયઅુિ સલમટ યોજી 

 

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી અને ઓસ્ટ્રેિલયાના પ્રધાનમંત્રી માનનીય સ્કોટ મોરલસને આજે બીજી ભારત-ઓસ્ટ્રેિલયા 

વર્ચ્યયઅિ સમલટ યોજી હતી જે દરમલયાન તેઓએ બંને દેશો વચ્ચેના બહયવલધ સંબંધોની સમીક્ષા કરી હતી અને પ્રાદેશલક અને 

વૈશ્વલક ઘટનાઓ પર મંતવ્યોનયં આદાનપ્રદાન કર્યયં હતયં. 

શરૂઆતમાં, પ્રધાનમંત્રી શ્રી મોદીએ ન્યૂ સાઉથ વેિ્સ અને ક્વીન્સિેન્િમાં ભયંકર પૂરના કારણે થયેિા વલનાશ અને એનાં 

પરલણામે થયેિ જાનહાનલ પર શોક વ્યક્ત કર્યો હતો. 

બંને નેતાઓએ જૂન 2020માં પહેિી વર્ચ્યયઅિ સમલટ દરમલયાન સ્થપાયેિી વ્યાપક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી હેઠળ થયેિી પ્રગતલ 

પર સંતોષ વ્યક્ત કર્યો હતો. પ્રધાનમંત્રી શ્રી મોદીએ સંબંધોના વલસ્તૃત અવકાશ અંગે સંતોષ વ્યક્ત કર્યો હતો જે હવે વેપાર 

અને રોકાણ, સંરક્ષણ અને સિામતી, શલક્ષણ અને નવીનતા, વલજ્ઞાન અને ટેક્નોિોજી, ક્રલટલકિ મલનરિ્સ, જળ 

વ્યવસ્થાપન, નવી અને રલન્યયએબિ એનર્જી ટેક્નોિોજી, કોવલિ-19 સંબંધલત સંશોધન વગેરે જેવાં વલવલધ ક્ષેત્રોને આવરી િે 

છે. 

પ્રધાનમંત્રી શ્રી મોદીએ 29 પ્રાચીન કિાકૃતલઓ ભારતને પરત કરવા માટેની વલશેષ ચેષ્ટા બદિ  માનનીય શ્રી સ્કોટ 

મોરલસનનો આભાર માન્યો હતો. આ કિાકૃતલઓમાં સદીઓ જૂનાં શલિ્પો, ચલત્રો અને ફોટોગ્રાફ્સનો સમાવેશ થાય છે, જેમાંથી 

કેટિીક ભારતના વલવલધ ભાગોમાંથી 9મી-10મી સદીની છે. કિાકૃતલઓમાં 12મી સદીના ચોિા કાંસ્ય, 11મી-12મી સદીનાં 

રાજસ્થાનનાં જૈન શલિ્પો, 12મી-13મી સદીની ગયજરાતની દેવી મહલસાસયરમર્દલનીની મૂર્તલ, 18મી-19મી સદીનાં ચલત્રો અને 

પ્રારંભલક જલિેટીન સલિ્વર ફોટોગ્રાફ્સનો સમાવેશ થાય છે. 

પ્રધાનમંત્રી શ્રી મોદીએ કોવલિ-19 રોગચાળા દરમલયાન ઓસ્ટ્રેિલયામાં ભારતીય વલદ્યાર્થીઓ સહલત ભારતીય સમયદાયની 

કાળજી િેવા બદિ પ્રધાનમંત્રી શ્રી મોરલસનનો આભાર માન્યો હતો. 

બંને નેતાઓએ સહલયારાં મૂિ્યો અને સમાન હલતો સાથેના સાથી િોકશાહી તરીકે બંને દેશો વચ્ચે વધતા વ્યૂહાત્મક સંકિનની પણ 

પ્રશંસા કરી હતી, જેમાં મયક્ત, ખયિ્િાં, સર્વસમાવેશક અને સમૃદ્ધ ભારત-પ્રશાંતનો સમાવેશ થાય છે. 

આ પ્રસંગે ઘેરી બની રહેિી વ્યાપક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીનાં વલવલધ પાસાઓને આવરી િેતયં સંયયક્ત નલવેદન બહાર પાિવામાં આવ્યયં 

હતયં. બંને પક્ષો વ્યાપક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી હેઠળ પ્રધાનમંત્રીઓ વચ્ચે વાર્ષલક શલખર સંમેિન સ્થાપવા માટે પણ સંમત થયા 
હતા, આમ દ્વલપક્ષીય સંબંધોમાં વલશેષ પરલમાણ ઉમેર્યયં હતયં. 
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