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પ્રધાનમતં્રીની યુનાઇટડે સ્ટટે્સ ઑફ અમરેિકાના િાષ્ટ્રપતિ સાથ ેમલુાકાિ 
 

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નિેન્દ્ર મોદીએ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઑફ અમેરિકાના િાષ્ટ્ર પ્રમુખ મહામતહમ શ્રી જોસેફ આિ. 
બાઈડેન  સાથે 24 મે 2022ના િોજ, ટોક્યોમાં ઉષ્માભિી અને ફળદાયી મુલાકાિ કિી હિી. આ બેઠકમાં નોંધપાત્ર 

પરિણામો આવયાં જે તવિપક્ષીય ભાગીદાિીમાં ઊંડાણ અને ગતિ ઉમેિશે. 

2.આ બેઠક બેઉ નેિાઓ િચ્ચેના તનયતમિ ઉચ્ચ-સ્િિીય સંિાદને ચાલુ િાખે છે જેઓ સપ્ટેમ્બિ 2021માં િોશશગ્ટન 

ડીસીમાં રૂબરૂ મળ્યા હિા અને ત્યાિબાદ G20 અને COP26 સતમટમાં િાિચીિ કિી હિી. 
િાજેિિમાં 11 એતપ્રલ 2022ના િોજ િેઓની િચ્યુુઅલ િાિચીિ થઈ હિી. 

3.ભાિિ-યુએસ સિુગ્રાહી વયૂહાત્મક િૈતવિક ભાગીદાિી લોકશાહી મૂલ્યો, કાયદાનાં શાસન અને તનયમો આધારિિ 

આંિિિાષ્ટ્રીય વયિસ્થાને ાળળિી િાખિાની પ્રતિબવધિા વિાિા તનધાુરિિ છે. આ નેિાઓએ તવિપક્ષીય કાયુસૂતચમાં 

િમામ ક્ષેત્રોમાં થયેલી પ્રગતિથી ખુશી વયક્િ કિી હિી. 

4.બંને નેિાઓએ ઇન્દ્િેસ્ટમેન્દ્ટ ઇન્દ્સેતન્દ્ટિ એગ્રીમેન્દ્ટ પિ હસ્િાક્ષિ કિાયાં એનંુ સ્િાગિ કયુું જે યુએસ ડેિલપમેન્દ્ટ 

ફાઇનાન્દ્સ કોપપોરિેશનને ભાિિમાં આિોગ્ય સંભાળ, રિન્દ્યુએબલ એનર્જી, એસએમઇ, ઇન્દ્રાસ્રક્ચિ િગેિે જેિા 

સતહયાિી અગ્રિાનાં ક્ષેત્રોમાં િોકાણ સહાય પ્રદાન કિિાનંુ ચાલુ િાખિા સક્ષમ બનાિે છે. 

5.બંને પક્ષોએ પરિણામલક્ષી સહકાિને સુગમ બનાિિા ભાિિ-યુ.એસ. ઈતનતશયેરટિ ઓન રિરટકલ એન્દ્ડ ઈમર્જજગ 

ટેકનોલોજીઝ (iCET) શરૂ કિી હિી. ભાિિમાં િાષ્ટ્રીય સુિક્ષા પરિષદ સતચિાલય અને અમેરિકી િાષ્ટ્રીય સુિક્ષા 

પરિષદ વિાિા સહ-આગેિાની હેઠળની iCET બેઉ દેશોની સિકાિ, તશક્ષણ અને ઉદ્યોગો િચ્ચ ે એઆઈ, ક્િોન્દ્ટમ 

કમ્પ્યુટટગ, 5G/6G, બાયોટેક, સ્પેસ અને સેતમકન્દ્ડક્ટસુ જેિાં ક્ષેત્રોમાં ગાઢ જોડાણ બનાિશે. 

6.સંિક્ષણ અને સુિક્ષા સહયોગ એ ભાિિ-યુએસ તવિપક્ષીય કાયુસૂતચનો તનણાુયક આધાિસ્િંભ હોિાનું નોંધીને, બંને 

પક્ષોએ ચચાુ કિી કે િેઓ કેિી િીિે સહયોગને િધુ મજબૂિ કિી શકે. આ સંદભુમાં પ્રધાનમંત્રીએ યુએસ ઉદ્યોગને મેક 

ઇન ઇતન્દ્ડયા અને આત્મતનભુિ ભાિિ કાયુિમો હેઠળ ભાિિમાં ઉત્પાદન કિિા માટે ભાિિ સાથે ભાગીદાિી કિિા 

આમંત્રણ આપ્યું હિંુ જે બંને દેશોને પિસ્પિ લાભદાયી બની શકે. 

7.આિોગ્ય ક્ષેત્રે િેમના િધિા સહયોગને આગળ િધાિિા, ભાિિ અને યુએસએએ સંયુક્િ બાયોમેરડકલ સંશોધન ચાલુ 

િાખિા માટે લાંબા સમયથી ચાલિા િેતક્સન એક્શન પ્રોગ્રામ (VAP)ને 2027 સુધી લંબાવયો હિો જેના પરિણામે 

િસીઓ અને સંબંતધિ િકનીકોનો તિકાસ થયો હિો. 

8.બંને દેશો િચ્ચેના લોકોથી લોકો િચ્ચેના મજબૂિ સંબંધોને િેગીલા કિિા માટે, પ્રધાનમંત્રીએ ઉચ્ચ તશક્ષણ 

સહયોગને મજબૂિ બનાિિા માટે આહ્િાન કયુું હિંુ જે પિસ્પિ લાભદાયક હોઈ શકે. 



9.આ નેિાઓએ દતક્ષણ એતશયા અને ઈન્દ્ડો-પેતસરફક ક્ષેત્ર સતહિના પિસ્પિ તહિના પ્રાદેતશક મુદ્દાઓ પિ મંિવયોનંુ 

આદાન-પ્રદાન કયુું, મુક્િ, ખુલ્લાં અને સમાતિષ્ટ ઈન્દ્ડો-પેતસરફક ક્ષેત્ર માટેના િેમનાં સતહયાિાં તિઝનને પુનઃપુષ્ટ કયુું 

હિંુ. 

10.પ્રધાનમંત્રીએ ઈન્દ્ડો-પેતસરફક ઈકોનોતમક રેમિકુ ફોિ પ્રોસ્પરિટી (IPEF)ના પ્રાિંભનું સ્િાગિ કયુું હિંુ અને કહ્ું કે 

ભાિિ સંબંતધિ િાષ્ટ્રીય પરિતસ્થતિઓને ધ્યાનમાં લઈને લિચીક, અને સમાિેશી IPEFને આકાિ આપિા માટે િમામ 

ભાગીદાિ દેશો સાથે મળીને તનકટિાથી કામ કિિા િૈયાિ છે. 

11.નેિાઓ િેમનો ઉપયોગી સંિાદ ચાલુ િાખિા અને ભાિિ-યુએસ ભાગીદાિીને ઉચ્ચ સ્િિે લઈ જિાના િેમનાં 

સતહયાિાં તિઝનને આગળ ધપાિિાં સંમિ થયા હિા. 

 
 

ટોક્યો 

24 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. 

 


