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જાપાનની મલુાકાત પહલેા પ્રધાનમતં્રી શ્રીનુ ંનનવદેન 
 
હું 23-24 મે 2022 દરનમયાન જાપાનના પ્રધાનમંત્રી મહામનહમ શ્રી ફ્યુનમયો કકનિદાના આમંત્રણ પર ટોક્યો, જાપાનની મુલાકાત 

લઈિ. 

માર્ચ 2022 મા,ં મને 14મી ભારત-જાપાન વાર્ષિક સનમટ માટે પ્રધાનમંત્રી કકનિદાની યજમાની કરવાનો આનંદ મળ્યો. ટોક્યોની મારી 

મુલાકાત દરનમયાન, હું ભારત-જાપાન નવિેિ વ્યૂહાત્મક અને વૈનવવક ભાગીદારીને મજબૂત કરવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે અમારી વાતર્ીતન ે

આગળ ર્ાલુ રાખવા માટે ઉત્સુક છંુ. 

જાપાનમાં, હું બીજા વ્યનક્તગત ક્વાડ લીડસચ સનમટમાં પણ ભાગ લઈિ, જે ર્ાર ક્વાડ દિેોના નેતાઓને ક્વાડ પહેલની પ્રગનતની 

સમીક્ષા કરવાની તક પૂરી પાડિે. અમે ઈન્ડો-પેનસકિક કે્ષત્રના નવકાસ અને પરસ્પર નહતના વૈનવવક મુદ્દાઓ નવિે પણ નવર્ારોનુ ં

આદાનપ્રદાન કરીિું. 

હું રાષ્ટ્રપનત જોસેિ નબડેન સાથે નવવપક્ષીય બેઠક યોજીિ, જયાં અમે યુએસએ સાથેના અમારા બહુપક્ષીય નવવપક્ષીય સંબંધોને વધુ 

એકીકૃત કરવા પર ર્ર્ાચ કરીિું. અમે પ્રાદેનિક નવકાસ અને સમકાલીન વૈનવવક મુદ્દાઓ પર પણ અમારી વાતર્ીત ર્ાલુ રાખીિું. 

નવા ર્ૂંટાયેલા ઓસ્રેનલયન પ્રધાનમંત્રી એન્થોની અલ્બેનીસ પ્રથમ વખત ક્વાડ લીડસચ સનમટમાં જોડાિે. હું તેમની સાથે નવવપક્ષીય 

બેઠકની રાહ જોઈ રહ્યો છંુ જેમાં ભારત અને ઓસ્રેનલયા વચ્ર્ે વ્યાપક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી હઠેળ બહુપક્ષીય સહયોગ અને પરસ્પર 

નહતના પ્રાદેનિક અને વૈનવવક મુદ્દાઓ પર ર્ર્ાચ કરવામાં આવિે. 

ભારત અને જાપાન વચ્ર્ે આર્ષથક સહયોગ એ અમારી નવિિે વ્યૂહાત્મક અને વૈનવવક ભાગીદારીનું મહત્વનું પાસંુ છે. માર્ચ સનમટ 

દરનમયાન, પીએમ કકનિદા અને મેં જાપાનથી ભારતમાં આગામી પાંર્ વિચમાં જાહેર અને ખાનગી રોકાણ અને નધરાણમાં JPY 5 

કરનલયન સાકાર કરવાનો અમારો હતેુ જાહેર કયો હતો. આગામી મુલાકાત દરનમયાન, હું આ ઉદ્દેશ્યના અનુસંધાનમાં આપણા દેિો 

વચ્ર્ે આર્ષથક જોડાણને વધુ મજબૂત કરવાના ધ્યેય સાથે જાપાનના વેપારી નેતાઓ સાથે મુલાકાત કરીિ. 

જાપાન ભારતીય ડાયસ્પોરાના લગભગ 40,000 સભ્યોનું ઘર છે, જેઓ જાપાન સાથેના આપણા સંબંધોમાં મહત્વપૂણચ એન્કર છે. હું 

તેમની સાથે વાતાચલાપ કરવા આતરુ છંુ. 

નવી કદલ્હી 

22 મ,ે 2022 
 
 
 
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. 

 
 


