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ક્વોડ લીડર્સ ર્મિટ િાટે પ્રધાનિતં્રીની જાપાનની િલુાકાત (િ ે23-25, 2022) 

 

જાપાનના પ્રધાનિંત્રી િહાિમહિ શ્રી ફ્યુમિયો કકમિદાના આિંત્રણ પર પ્રધાનિંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર િોદી 24 િે 2022ના રોજ ટોક્યોિાં થનારી 

ત્રીજી ક્વોડ લીડર્સ ર્મિટિાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્ર્ના પ્રિુખ િહાિહીિ જોર્ેફ આર. મિડેન જુમનયર અને ઓસ્રેમલયાના પ્રધાનિંત્રી ર્ાથે ભાગ 

લેિે. 

ટોક્યોિાં ર્મિટ િાર્સ 2021િાં તેિની પ્રથિ વર્ચયુસઅલ િીટટગ પછી, ર્પ્ટેમ્િર 2021િાં વોશિગ્ટન ડીર્ીિાં વ્યમક્તગત ર્મિટ અને િાર્સ 

2022િાં વર્ચયુસઅલ િીટટગ પછી ક્વાડ લીડર્સની આ ર્ોથી ર્ર્ાસ છે. 

આગાિી ક્વાડ ર્મિટ નેતાઓને ઈન્દ્ડો-પેમર્કફક કે્ષત્રના મવકાર્ અને પરસ્પર મહતના ર્િકાલીન વૈમવવક િુદ્દાઓ મવિે મવર્ારોની આપ-લ ે

કરવાની તક પૂરી પાડે છે. 

નેતાઓ ક્વાડ પહેલ અને કાયસકારી જૂથોની પ્રગમતની ર્િીક્ષા કરિે, ર્હકારના નવા કે્ષત્રોને ઓળખિે અને ભામવ ર્હયોગ િાટે વ્યૂહાત્િક 

િાગસદિસન અને રમિ પ્રદાન કરિે. 

પ્રધાનિંત્રી 24 િેના રોજ જાપાનના પ્રધાનિંત્રી શ્રી ફ્યુમિયો કકમિદા ર્ાથે મવવપક્ષીય િેઠક કરિે. પ્રધાનિંત્રી કકમિદા ર્ાથેની િેઠક િાર્સ 

2022િાં યોજાયેલી 14િી ભારત-જાપાન વાર્ષિક ર્મિટિાંથી િંને નેતાઓને તેિની વાતર્ીતને આગળ વધારવાની તક પૂરી પાડિે, જ્યારે 

પ્રધાનિંત્રી કકમિદા ભારતની િુલાકાતે આવ્યા હતા. િુલાકાત દરમિયાન, પ્રધાનિંત્રી જાપાની મિઝનેર્ લીડર્સ ર્ાથે મિઝનેર્ ઈવેન્દ્ટિાં ભાગ 

લેિે અન ેજાપાનિાં ભારતીય ર્િુદાયને ર્ંિોધિે અને વાતાસલાપ પણ કરિે. 

પ્રધાનિંત્રી 24 િે 2022ના રોજ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્ર્ ઑફ અિેકરકાના રાષ્ટ્રપમત, િહાિમહિ શ્રી જોર્ેફ આર. મિડેન જુમનયર ર્ાથ ે

મવવપક્ષીય િેઠક કરિે. આ િેઠક 11 એમપ્રલ 2022ના રોજ વર્ચયુસઅલ િોડિાં તેિના મનયમિત ર્ંવાદને ર્ાલુ રાખિે. િંને નેતાઓ ભારત-
યુએર્ વ્યૂહાત્િક ભાગીદારીની ર્િીક્ષા કરિે અને ર્પ્ટેમ્િર 2021િાં રાષ્ટ્રપમત મિડેન ર્ાથે પ્રધાનિંત્રીઓની મવવપક્ષીય િેઠક દરમિયાન 

યોજાયેલી ર્ર્ાસઓને અનુર્રિે તેવી અપેક્ષા છે. તેઓ ર્મહયારા મહતના પ્રાદેમિક અને વૈમવવક મવકાર્ પર પણ િંતવ્યોનંુ આદાનપ્રદાન કરિે. 

પ્રધાનિંત્રી ઑસ્રેમલયાના પ્રધાનિંત્રી ર્ાથે મવવપક્ષીય િેઠક કરે તેવી િક્યતા છે, જ્યાં 21 િે 2022ના રોજ ર્ૂંટણી યોજાવાની છે. િંને 

નેતાઓ ભારત-ઓસ્રેમલયા વ્યાપક વ્યૂહાત્િક ભાગીદારીની ર્િીક્ષા કરિે અને પરસ્પર મહતના પ્રાદેમિક અને વૈમવવક મવકાર્ પર મવર્ારોનંુ 

આદાનપ્રદાન કરિે તેવી અપેક્ષા છે. િંને પ્રધાનિંત્રીઓ વર્ચર્ે છેલ્લી મવવપક્ષીય િેઠક વર્ચયુસઅલ રીતે 21 િાર્સ 2022ના રોજ યોજાઈ હતી 

અને ત્યારિાદ 2 એમપ્રલ 2022ના રોજ ભારત-ઓસ્રેમલયા આર્ષથક ર્હકાર અને વેપાર કરાર (ECTA) પર હસ્તાક્ષર કરવાિાં આવ્યા 

હતા. 

নতুন দিল্লী 

মে 19, 2022 

 

 
DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s 
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