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જાપાનના પ્રધાનમંત્રી સાથે પ્રધાનમંત્રીની મુલાકાત
પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આજે જાપાનના પ્રધાનમંત્રી મહામહહમ શ્રી ફ્યુહમયો કકહિદા સાથે હવિપક્ષીય બેઠક યોજી હતી. પ્રધાનમંત્રી શ્રી
કકહિદાએ પ્રધાનમંત્રી શ્રી મોદી માટે કિનરનું પણ આયોજન કયુું હતું . તેઓએ હિહિધ ક્ષેત્રોમાં હવિપક્ષીય સંબંધોને િધારિા તેમજ કેટલાક
પ્રાદેહિક અને િૈહવિક મુદ્દાઓ પર મંતવ્યોનું ઉત્પાદક આદાનપ્રદાન કયુું હતું.
2.બંને નેતાઓ સંરક્ષણ ઉત્પાદન ક્ષેત્ર સહહત હવિપક્ષીય સુરક્ષા અને સંરક્ષણ સહયોગને િધુ િધારિા સંમત થયા હતા. તેઓએ સંમહત
દિાાિી કે આગામી 2+2 હિદેિ અને સંરક્ષણ મંત્રી સ્તરની બેઠક િહેલી તકે જાપાનમાં યોજિામાં આિી િકે છે .
3.બંને નેતાઓએ બંને દેિો િચ્ચે િધી રહેલા આર્થથક સંબંધોની પ્રિંસા કરી હતી. તેઓ સંમત થયા કે બંને પક્ષોએ આગામી પાંચ િર્ામાં
જાપાનથી ભારતમાં 5 કિહલયન યેન જાહેર અને ખાનગી રોકાણ અને હધરાણના તેમના હનણાયને અમલમાં મૂકિા માટે સંયુક્ત રીતે કામ કરિું
જોઈએ. પ્રધાનમંત્રીએ ગહત િહક્ત પહેલ વિારા વ્યાપાર કરિાની સરળતા-ઈઝ ઑફ િુઈંગ હબઝનેસ, લોહજહસ્ટક્સમાં સુધારો કરિા માટે
ભારત સરકાર વિારા લેિામાં આિેલાં પગલાં પર પ્રકાિ પાડ્યો અને પ્રધાનમંત્રી શ્રી કકહિદાને ભારતમાં જાપાની કંપનીઓ વિારા િધુ રોકાણને
સમથાન આપિા હિનંતી કરી. આિાં રોકાણો હસ્થહતસ્થાપક પુરિઠા િંખલા બનાિિામાં મદદ કરિે અને પરસ્પર ફાયદાકારક રહેિે . આ
સંદભામાં, પ્રધાનમંત્રી શ્રી મોદીએ પ્રિંસા કરી કે જાપાની કંપનીઓ ભારતમાં તેમનું રોકાણ િધારી રહી છે અને 24 જાપાનીઝ કંપનીઓએ
હિહિધ PLI યોજનાઓ હેઠળ સફળતાપૂિાક અરજી કરી છે .
4.બંને નેતાઓએ મુંબઈ-અમદાિાદ હાઈ સ્પીિ રેલ (MAHSR) પ્રોજે ક્ટનાં અમલીકરણમાં થયેલી પ્રગહતની નોંધ લીધી હતી અને આ
પ્રોજે ક્ટ માટે ત્રીજા તબક્કાની લોનની નોંધોના હિહનમય પર હસ્તાક્ષરનું સ્િાગત કયુું હતું . બંને નેતાઓએ માહહતી અને સંદેિાવ્યિહાર
તકનીકોના િધતા મહત્િ પર પ્રકાિ પાડ્યો હતો અને આ સંદભે નેક્સ્ટ જનરેિન કોમ્યુહનકેિન ટેક્નોલોજીના હિકાસમાં બંને પક્ષોનાં ખાનગી
ક્ષેત્રો િચ્ચે િધુ સહયોગને પ્રોત્સાહન આપિા સંમત થયા હતા. તેઓએ 5G, 5Gથી આગળ અને સેહમ કન્દ્િક્ટસા જે િી હનણાાયક અને
ઉભરતી તકનીકોમાં સહયોગની િક્યતાઓની પણ ચચાા કરી. બંને પ્રધાનમંત્રીઓ ગ્રીન હાઇડ્રોજન સહહત સ્િચ્છ ઊજાા ક્ષેત્રે સહકારને િધુ
ગાઢ બનાિિા માટે પણ સંમત થયા હતા અને આ સંદભે, િધુને િધુ િેપારથી િેપાર સહયોગને પ્રોત્સાહન આપયું હતું.
5.બંને નેતાઓ લોકો-થી-લોકોનાં જોિાણને િધુ િેગ આપિા સંમત થયા હતા. પ્રધાનમંત્રી શ્રી કકહિદાએ નોંધયું હતું કે આિાં જોિાણો
હવિપક્ષીય સંબંધોની કરોિરજ્જુ બનિી જોઈએ. આ સંદભામાં, તેઓએ સ્પેહસફાઈિ સ્કીલ્િ િકાસા (SSW) પ્રોગ્રામનાં અમલીકરણમાં
પ્રગહતની નોંધ લીધી અને આ કાયાક્રમને િધુ િધારિા માટે સંમત થયા. કોિેહક્સન અને કોિીહિલ્િ રસીકરણ પ્રમાણપત્રો ધરાિનારા ભારતના
પ્રિાસીઓ માટે જાપાનમાં ક્િોરેન્દ્ટાઇન ફ્રી એન્દ્િીની સુહિધા આપિા માટે પ્રધાનમંત્રી શ્રી મોદીએ મુસાફરી પ્રહતબંધોને િધુ હળિા કરિાનો
મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો. બંને નેતાઓએ સહમહત દિાાિી કે ભારત-જાપાન એક્ટ ઈસ્ટ ફોરમ ભારતના ઉત્તર પૂિા ક્ષેત્રના હિકાસને પ્રાથહમકતા
આપિા માટે ઉપયોગી છે અને િાર્થર્ક સહમટ દરહમયાન બંને પક્ષો વિારા ઓળખિામાં આિેલા હિહિધ પ્રોજે ક્ટનાં િહેલાં અમલીકરણ માટે
આિાિાદી છે .
6.બંને નેતાઓએ તાજે તરના િૈહવિક અને પ્રાદેહિક હિકાસ પર હિચારોની આપ-લે કરી હતી. તેઓએ ઈન્દ્િો-પેહસકફક પ્રત્યેના પોતપોતાના
અહભગમોમાં એકરૂપતાની નોંધ કરી અને મુક્ત , ખુલ્લાં અને સમાિેિી ઈન્દ્િો-પેહસકફક ક્ષેત્ર પ્રત્યેની તેમની પ્રહતબવધતાને પુનઃપુહિ કરી. આ
સંદભામાં, તેઓએ ક્િાિની સમકાલીન અને રચનાત્મક કાયાસૂહચ જે મ કે રસી, હિષ્યિહત્ત, જકટલ તકનીકો અને ઈન્દ્ફ્રાસ્િક્ચરમાં પ્રગહતનું
સ્િાગત કયુું હતું.

7.પ્રધાનમંત્રી શ્રી મોદીએ મુલાકાત દરહમયાન તેમને અને તેમનાં પ્રહતહનહધમંિળના સભ્યોને આપિામાં આિેલી ઉષ્મા અને આહતથ્ય સત્કાર
માટે પ્રધાનમંત્રી શ્રી કકહિદાનો આભાર માન્દ્યો હતો. પ્રધાનમંત્રી શ્રી કકહિદાએ પ્રધાનમંત્રી શ્રી મોદીને આગામી િાર્થર્ક હવિપક્ષીય હિખર
સંમેલન માટે જાપાનની મુલાકાત લેિાનું આમંત્રણ આપયું , જે ને આનંદ સાથે સ્િીકારિામાં આવ્યું.
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