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પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરને્દ્ર મોદીએ 23 સપ્ટેમ્બર, 2021ના રોજ ક્વાડ લીડસસ હિખર સમંેલન દરહમયાન વોહિંગ્ટન 
ડીસીમાં જાપાનના પ્રધાનમતં્રી મહામહહમ શ્રી સુગા યોહિહહદે સાથ ેમુલાકાત કરી હતી. 

બંન ેપ્રધાનમતં્રીઓએ તેમની પ્રથમ વ્યહિગત મુલાકાત બદલ ખુિી વ્યિ કરી હતી. સપ્ટેમ્બર 2020થી શ્રી 
સુગાએ જાપાનના પ્રધાનમતં્રી તરીકે પદ સંભાળયુ ં ત્યારથી તેઓએ તેમની ત્રણ ટેહલફોહનક વાતચીતોન ે
ઉષ્માપૂવસક યાદ કરી હતી. પ્રધાનમંત્રી મોદીએ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ભારત-જાપાન સ્પેહિયલ સ્ટરે ટેહજક અન ે
ગ્લોબલ પાટસનરિીપમાં મોટી પ્રગહતન ેસક્ષમ બનાવવા માટે પ્રધાનમતં્રી અન ેમુખ્ય કેહબનેટ સહચવ બંન ેતરીકે 
તેમની વ્યહિગત પ્રહતબદ્ધતા અન ે નેતૃત્વ માટે પ્રધાનમંત્રી સુગાનો આભાર માન્દ્યો હતો. તેમણ ે વૈહિક 
રોગચાળા વચ્ચ ેટોક્યો ઓહલહમ્પક્સ અને પેરાહલહમ્પક રમતોનુ ંસફળતાપૂવસક આયોજન કરવા માટે પ્રધાનમંત્રી 
સુગાન ેઅહભનંદન આપ્યા હતા. 

બંન ે પ્રધાનમતં્રીઓએ બનં ે દેિો વચ્ચેના બહુપક્ષીય સંબધંોની સમીક્ષા કરી અન ે અફઘાહનસ્તાન સહહત 
તાજતેરના વૈહિક અન ેપ્રાદેહિક હવકાસ પર મંતવ્યોનુ ંઆદાન-પ્રદાન કયુું. તેઓએ મુિ, ખુલ્લા અન ેસમાહવષ્ટ 
ઇન્દ્ડો-પેહસહફક ક્ષતે્ર પ્રત્યેની તેમની પ્રહતબદ્ધતાની પુહષ્ટ કરી. તેઓ સંરક્ષણ સાધનો અન ે ટેકનોલોજીના ક્ષેત્ર 
સહહત હિપક્ષીય સુરક્ષા અન ેસંરક્ષણ સહયોગ વધારવા સંમત થયા. 

બંન ે પ્રધાનમતં્રીઓએ બંન ે દેિો વચ્ચ ે વધતી આહથસક સંલગ્નતાન ે આવકારી હતી. તેઓએ આ વર્ષસની 
િરૂઆતમાં ભારત, જાપાન અન ેઓસ્ટરે હલયા વચ્ચ ેસપ્લાય ચેઇન રહેિહલયન્દ્સ ઇહનહિયેહટવ (એસસીઆરઆઇ) 
ની િરૂઆતન ેસહયોગી પદ્ધહત તરીકે હસ્થહતસ્થાપક, વૈહવધ્યસભર અન ે હવિસનીય સપ્લાય ચેઇનન ેસક્ષમ 
બનાવવા માટે આવકારી હતી. પ્રધાનમંત્રી મોદીએ ઉત્પાદન, એમએસએમઈ અન ેકૌિલ્ય હવકાસમાં હિપક્ષીય 
ભાગીદારી હવકસાવવાની જરૂહરયાત પર પ્રકાિ પાડ્યો. પ્રધાનમતં્રી સુગાએ પ્રધાનમતં્રી મોદીન ેજાણ કરી હતી 
કે આ વર્ષસની િરૂઆતમાં હસ્તાક્ષર થયલે સ્પષ્ટીકૃત કુિળ શ્રહમકો (એસએસડબલ્યુ) કરારન ેકાયસરત કરવા 
માટે, જાપાની પક્ષ 2022ની િરૂઆતથી ભારતમાં કૌિલ્ય અન ેભાર્ષા પરીક્ષણો હાથ ધરિે. 

બંન ેપ્રધાનમંત્રીઓએ કોહવડ -19 રોગચાળો અન ેતેન ે હનવારવાના પ્રયાસો અંગ ેચચાસ કરી. તેઓએ હડહજટલ 
ટેકનોલોજીના વધતા મહત્વ પર પ્રકાિ પાડ્યો અન ેઆ સંદભસમાં ભારત-જાપાન હડહજટલ ભાગીદારીમા ંખાસ 
કરીન ેસ્ટાટસ-અપ્સમાં પ્રગહતનું હકારાત્મક મૂલ્યાંકન કયુું. તેઓએ હવહવધ ઉભરતી ટેકનોલોજીમાં વધ ુસહયોગ 
અંગ ેમંતવ્યોની આપલ ેકરી. આબોહવા પહરવતસન મુદ્દાઓ અન ેહહરયાળી ઉજાસ સકં્રમણ અન ેભારતના રાષ્ટર ીય 
હાઇડર ોજન ઉજાસ હમિન સાથ ેજાપાનીિ સહયોગની સંભાવનાઓ પર પણ ચચાસઓ થઈ. 



બંન ે પ્રધાનમંત્રીઓએ મુંબઈ-અમદાવાદ હાઈ સ્પીડ રલે (MAHSR) પ્રોજકે્ટના સરળ અન ે સમયસર 
અમલીકરણન ેસરળ બનાવવા માટે પ્રયાસોન ેઆગળ વધારવા માટે તેમની પ્રહતબદ્ધતાની પુહષ્ટ કરી. 

બંન ે નેતાઓએ ભારત-જાપાન એક્ટ ઈસ્ટ ફોરમ હેઠળ ભારતના પૂવોત્તર ક્ષેત્રમા ં હિપક્ષીય હવકાસલક્ષી 
પ્રોજકે્્સમા ંપ્રગહતનુ ંસ્વાગત કયુું હતુ ંઅન ેઆવા સહકારન ેવધ ુવધારવાની િક્યતાઓ પર પણ ધ્યાન આપ્યંુ 
હતું. 

પ્રધાનમંત્રી સુગાએ હવિાસ વ્યિ કયો હતો કે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ભારત-જાપાન ભાગીદારી િારા પ્રાપ્ત 
મજબૂત ગહત જાપાનમાં નવા વહીવટ હેઠળ પણ ચાલ ુ રહેિે. પ્રધાનમતં્રી મોદીએ જણાવ્યુ ં કે નજીકના 
ભહવષ્યમાં ભારત-જાપાન વાહર્ષસક હિખર સંમલેન માટે જાપાનના આગામી પ્રધાનમંત્રીનું ભારતમાં સ્વાગત કરવા 
માટે તેઓ આતુર છે. 

 

વોશિંગટન ડીસી. 

23 સપ્ટેમ્બર, 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. 


