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આપનો ખુબ ખુબ આભાર અને હુાં ખુબ જ સારાં સ્ટ્િાગત કરિા બદિ સૌપ્રથમ ખરેખર તમારો આભાર માનિા 
સાથે શરૂઆત કરીશ કારણ કે ગઇકાિે જ્યારે હુાં કેનબરેામાાં આવ્યો હતો ત્યારે મેં જોયુાં હતુાં કે જૂનુાં સાંસદ ભિન 
અમારા રાલિય રાંગોથી ચમકતુાં હતુાં. અને તમને ખબર જ છે કે તેનાાં જેિા ભાિ કરતા લિશેષ હ્રદયસ્ટ્પશી કોઇ 
અન્ય િસ્ટ્તુ ન હોઇ શકે. અન ેતે માત્ર એકિ બાબત ન હતી. કારણ કે, અમારી આઝાદીની 75મી િષષગાાંઠની 
અમ ેઉજિણી કરીએ છીએ, તે સાથે િાસ્ટ્તિમાાં, અમો જોયુાં કે ઓસ્ટ્રેલિયામાાં, સમગ્ર દશેમાાં લિલભન્ન પ્રલતકાત્મક 
સ્ટ્થળો પર, તમે અમારી સાથે ઉજિણી કરી હતી, અને ભિન અમારા લત્રરાંગામાાં સીડની ઓપેરા હાઉસની 
છબીથી હુાં ખાસ અચાંલબત થયો હતો. તેથી, મને િાગ ેથે તે તે સારો ભાિ હતો જે ખુબ જ સ્ટ્નેહપૂણષ િાગણી 
જણાિતો હતો, હુાં તેની પ્રશાંસા કરાં છુાં. 
 

માંત્રી શ્રી િોંગ દ્િારા કહેિામાાં આવ્યા મુજબ જ, આજે અમારી ચચાષ ખુબ જ ઉપયોગી, ખુબ જ ઉત્પાદક, 
ખુબ જ આરામદાયક રહી હતી અને તેનો યશ ખરેખર તે તથ્યપૂણષ બાબતને જાય છે ક ેઅમ ેખુબ જ 
અિારનિાર મળી રહ્યા છીએ, મારો કહેિાનુાં તાત્પયષ છે કે, મને િાગ ેછે કે ક્િૉડ માટે ટોક્યોમાાં તમારા 
કાયષકાળનાાં પ્રથમ દદિસે જ હુાં તમને મળ્યો હતો, પરાંત ુત્યાર પછી લદ્િપક્ષીય અને લત્રપક્ષીય મીટટગોમાાં બાિી 
G20; નોમ પેન્હમાાં પૂિષ એલશયાનાાં લિદેશ માંત્રીઓની મીટટગ; ન્યુયોકષમાાં આપણે એકબીજાને મળ્યા હતા. 
આપણા લદ્િપક્ષીય સાંબાંધો િધારે મજબૂત કરિા અને િધારે સારા પ્રાાંતનુાં લનમાષણ આપણે કેિી રીતે કરી શકીએ 
તે માટે આપણે ખરેખર કામ કરી રહ્યા છીએ તે સાથે સાંિાદો ચાિુાં રાખિાની અને સારા આદાનપ્રદાનો કરિાની 
આ હાિની નિી પ્રથા આપણ ેઅપનાિી છે. 
 

આજની મીટટગ આપણે જેને લિદેશ માંત્રીઓનાાં ફ્રેમિકષનાાં સાંિાદ કહીએ છીએ તે હતી. તે મારા માનિા મુજબ 
શ્રેણીમાાં 13મી હતી અને તમને ખબર હશે જ કે અમ ેઘણા બધા મુદ્દાઓ પર િાત કરી હતી – વ્યાપાર અને 
અથષતાંત્ર, લશક્ષણ, સાંરક્ષણ અન ેસિામલત, સ્ટ્િચ્છ ઊજાષ. અન ેઅમે કયાષ તેિા ઘણા કરારો અને 
સમજૂલતઓમાાંએકબીજાનાાં દશેોમાાં એકબીજાનાાં પારસ્ટ્પદરક લહતમાાં આપણી રાજદ્િારી પહોંચનુાં લિસ્ટ્તરણ કરિાનુાં 
તથ્ય િાસ્ટ્તલિક બાબત હતી. તેથી, અમ ેભારતમાાં તેમ કરિા માટે ઓસ્ટ્રેલિયાનુાં ચોક્કસપણ ેસ્ટ્િાગત કરીશુાં અને 
કોઇ સમય પર ઓસ્ટ્રેલિયામાાં તેમ કરિાની અપેક્ષા રાખીએ છીએ. એિા કેટિાક મુદ્દાઓ હતા, જેમાાં મારા 
માનિા મુજબ આપણી લદ્િપક્ષીય ભાગીદારીન ેિધારે સારી ગુણિત્તા પ્રદાન કરિાની સાંભાિના હુાં જોઉ છુાં. 
તેઓમાાંથી એક ચચાષમાાં છે તેિી પ્રસ્ટ્તાલિત સમજૂલત છે તે તરિતા પર, પ્રલતભા અને કૌશલ્યોની તરિતા પર, 
આપણે લશક્ષણમાાં કેિી રીતે િૃલદ્ધ કરી શકીએ છીએ અન ેખાસ કરીને ભારતની નિી રાલિય લશક્ષણ નીલતને 
મગજમાાં રાખીન ેઆપણે શુાં કરી શકીએ તેનાાં પર છે. લશક્ષણમાાં આપણા મોટા ભાગીદારો પકૈી એક છે તેિા 
ઓસ્ટ્રેલિયાનો અમ ેચોક્કસપણ ેભારતમાાં મજબૂત હાજરી પણ ધરાિ ેતે જોિા માાંગીએ છીએ, અને તે એ 
બાબત છે જે તેઓ ટોક્યોમાાં મળ્યા હતા ત્યારે અમારા િડાપ્રધાને તેની ચચાષ કરી હતી. 
 



અમ ેએ બાબત જોઇને ખબુ જ પ્રોત્સાલહત થયા છીએ કે આ િષ ેઅગાઉ અાંલતમ સ્ટ્િરૂપ આપિામાાં આવ્યુાં હતુાં 
તેિા આર્થથક સહકાર અને વ્યાપાર સમજૂલત તેઓની બહાિી અને અમિમાાં આિિા તરફ આગળ િધી રહ્યા છે. 
તે એક ખુબ જ સારો લિકાસ છે. અમ ેએ પણ નોંધ િીધી છે કે ડબિ ટેક્સેશન એિોઇડન્સ એગ્રીમેન્ટમાાં 
સુધારો કરિા માટે પગિાઓ િેિામાાં આિી રહ્યા છે કારણ કે તે આપણો વ્યાપાર િધારિામાાં થોડેઘણ ેઅાંશે 
પડકાર સમાન બાબત હતી. અને ત્યારબાદ અમ ેખરેખર મહત્િપૂણષ ખલનજો, સાયબર, નિી અને પુનઃપ્રાપ્ય 
ઊજાષ જેિા કે્ષત્રો તરફ નજર નાાંખી હતી અને તેઓને છેલ્િા કેટિાક મલહનાઓથી અમારા સહકમીઓ જે કરી 
રહ્યા છે તેમ ખુબ જ સાંકલિત કરિા તરફ દ્રલિ નાાંખી હતી અને જ્યારે અમ ેતેમ કયુું હતુાં, તતો મારા માનિા 
મુજબ તે ખુબ જ પ્રકાશ પાડનારાં હતુાં, િાસ્ટ્તિમાાં, આ િષ ેજૂન મલહનાથી મારા છ કેલબનેટ સહકમીઓએ 
ખરેખર ઓસ્ટ્રેલિયાની મુિાકાત િીધી હતી, તેમાાંથી કોિસો અને ખાણકામનાાં માંત્રીએ પુનઃપ્રાપ્ય ઊજાષ માટે, 
અમારા ગૃહ માંત્રીએ લશક્ષણ માટે અને આપણા જળ સાંસાધનો માટે મુિાકાત િીધી હતી. અને અમે એ પણ 
જોયુાં છે કે ઓસ્ટ્રેલિયાનાાં નાયબ િડાપ્રધાન અને રક્ષા માંત્રી તેમજ પલચચમ ઓસ્ટ્રેલિયાનાાં નાયબ પ્રીલમયર અને 
ન્યુ સાઉથ િેલ્સનાાં પ્રીલમયર વ્યાપારી પ્રલતલનલધ માંડળો સાથે ભારત આવ્યા છે. 
 

તેથી, એકાંદરે, ખરેખર એિો ભાિ છે કે, સાંબાંધોમાાં સતત િધારો થયો છે. અમ ેતેન ેઉચ્ચ સ્ટ્તરો પર િઇ જિા 
માટેનાાં માગો શોધી રહ્યા છીએ. િૈલચિક પદરલસ્ટ્થલતની િાત આિે છે, ત્યારે અમ ેસારી ચચાષ કરી હતી. અમ ેતનેે 
પૂણષ કરી નથી. મન ેિાગ ેછે કે બપોરનાાં ભોજન પર અમ ેથોડી ચચાષ કરિાનાાં છીએ, પરાંત ુઅમે યુકે્રનનાાં 
લિગ્રહની અને તેની અસરો, ઇન્ડો-પેલસદફક, ક્િૉડમાાં પ્રગલત, G20 મુદ્દાઓ, આપણી લત્રપક્ષીયતાઓ, સાંયુક્ત રાિ, 
IAEA માાં કેટિીક બાબતો, આબોહિા માટે નાણા, ટકાઉ લિકાસનાાં ધ્યેયોની ચચાષ કરી હતી. તેથી, તમે જોઇ 
શકો છો કે તે ખુબ જ સારી વ્યાપક શ્રેણીની ચચાષઓ રહી હતી, અને મને િાગ ેછે કે સ્ટ્િતાંત્ર િોકશાહીઓ 
તરીકે ભાર મૂકતા, આપણે બન્ને લનયમ-આધાદરત આાંતરરાલિય શાસન, આાંતરરાલિય જળમાાં પદરિહનની 
સ્ટ્િતાંત્રતા, તમામ માટે કનેલક્ટલિટી, િૃલદ્ધ અને સરુક્ષાનો પ્રચાર કરિામાાં માનીએ છીએ, અને માંત્રી શ્રી િોંગ 
દ્િારા કહેિામાાં આવ્યા અનસુાર, તે સુલનલચચત કરિાથી દશેો તેઓ માટે મહત્િપૂણષ બાબતો પર સ્ટ્િાયત્ત 
પસાંદગીઓ કરે છે. 
 

બપોરનાાં ભોજન પર, હુાં અપકે્ષા રાખુાં છુાં કે અમ ેકેટિાક અન્ય મુદ્દાઓ હાથ પર િઇશુાં. ખાસ કરીન,ે હુાં 
આતાંકિાદ પરનાાં અને આતાંકિાદનો સામનો કરિા પરનાાં કેટિાક મુદ્દાઓ પર ચચાષ કરિા માાંગીશ. હુાં તેણી સાથે 
ભારતીય ઉપખાંડ પર અમારા દ્રલિકોણો જણાિિા માાંગુ છુાં. ખાસ કરીન,ે હુાં તેણી પાસેથી આ પ્રાાંત પર 
સાાંભળિાની અપેક્ષા રાખુાં છુાં અને મને િાગ ેછે ક,ે હુાં એટિુાં કહીને સમાપન કરિા માાંગીશ કે અમે આ િષષની 
સમાલપ્ત પર G20 ની અધ્યક્ષતા િઇશુાં અને G20 નાાં સભ્ય તરીકે, મને િાગ ેછે કે અમારા માટે ઓસ્ટ્રેલિયાનાાં 
દ્રલિકોણો અને લહતો ખુબ જ મહત્િપૂણષ છે. હુાં આગામી મલહનાઓમાાં તેઓને િધારે સઘન રીતે આિરી િેિાની 
આશા રાખુાં છુાં. અને છેિટે હુાં ફરી એકિાર કહેિા માાંગીશ ક ેમને અહીં બોિાિિા બદિ, સત્કાર કરિા બદિ, 
તમારા આિકારનાાં સ્ટ્નેહ બદિ હુાં ખરેખર તમારો આભારી છુાં. 
 

કનેબરેા 

10 ઓક્ટોબર, 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. 
 


