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વડાપ્રધાન અને જાપાનનાાં વડાપ્રધાન આબે શિન્ઝો વચ્ચે ટેલીફોન પર વાતચીત
સપ્ટેમ્બર 10, 2020
1. 10 સપ્ટેમ્બર 2020 નાાં રોજ, વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્ર મોદીએ જાપાનનાાં વડાપ્રધાન મહામશહમ આબે શિન્ઝો
સાથે ટેલીફોન પર વાતચીત કરી હતી.
2. તેઓનાાં પારસ્પરરક શવશ્વાસ અને શમત્રતાની પુનઃપુશિ કરતા, બન્ને નેતાઓએ એકબીજાનાાં દેસોમાાં તેઓની
મુલાકાતો દરશમયાનનાાં સાંસ્મરણો યાદ કયાા હતા.
3. વડાપ્રધાન મોદીએ બન્ને દેિો વચ્ચેનાાં સાંબાંધો ખૂબ જ મજબૂત કરવામાાં વ્યશતતગત કરટબદ્ધતા અને
આગોવાની બદલ વડાપ્રધાન આબે તરફ કૃતજ્ઞતા વ્યતત કરી હતી.
4. બન્ને નેતાઓએ ભારત-જાપાન શવિેષ વ્યૂહાત્મક અને વૈશશ્વક ભાગીદારીનાાં ફ્રેમવકા અાંતગાત મુાંબઇ-અમદાવાદ
હાઇ સ્પીજ રેલ (MAHSR) પ્રોજે તટ સશહત પ્રવતામાન સહકારની શસ્થશતની સમીક્ષા કરી હતી. તેઓ સાંમત
થયા હતા કે કોશવડ-બાદનાાં શવશ્વમાાં વૈશશ્વક સમુદાય માટે માગાનુાં ઘડતર કરવામાાં બન્ને દેિો વચ્ચેની મજબૂત
અને રદઘાકાલીન ભાગીદારી મહત્વની ભૂશમકા ભજવિે.
5. બન્ને નેતાઓએ ભારતીય સિત્ર બળો અને જાપનનાાં સ્વ-રક્ષણ બળો વચ્ચે પૂરવઠાઓ અને સેવાઓનાાં
પારસ્પરરક પ્રાવધાન પરની સમજૂ શત પર હસ્તાક્ષર કરવાની બાબતને આવકારી હતી. તેઓ સાંમત થયા હતા કે
આ સમજૂ શત બન્ને દેિો વચ્ચે સાંરક્ષણ સહકારની ગહનતા વધારિે અને ઇન્ડો-પેશસરફક પ્રાાંતમાાં િાાંશત અને
સુરક્ષામાાં યોગદાન કરિે.
6. બન્ને નેતાઓએ કોશવડ-19 મહામારી દરશમયાન એકબીજાનાાં દેિોમાાં શનવાસી નાગરરકોને પ્રદાન કરવામાાં
આવેલી સહાયતા બદલ પ્રિાંસા વ્યતત કરી હતી અને સાંમત થયા હતા કે બન્ને દેિો વચ્ચે લોકો-થી-લોકો
વચ્ચેનાાં
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અશનવાયા

છે .

7. બન્ને નેતાઓએ આત્મશવશ્વાસ વ્યતત કયો હતો કે છે લ્લા કેટલાક વષોમાાં ભારત-જાપાન ભાગીદારીએ હાાંસલ
કરેલો પ્રબળ વેગ ભશવષ્યમાાં વણથાંભ્યો ચાલુાં રહેિે. વડાપ્રધાન મોદીએ જાપાનની નવી સરકાર સાથે નજીકથી કાયા
કરવાનો તેનો શનધાાર વ્યતત કયો હતો અને વડાપ્રધાન આબેને ભશવષ્ય માટે િુભકામનાઓ પાઠવી હતી.
નવી રદલ્હી
સપ્ટેમ્બર 10, 2020
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.

