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13 മത് ഇന്ത്യ ജപ്പാൻ വിദേശമന്ത്ന്ത്ിമാരുടെ നയതന്ത്ന്ത് സംഭാഷണം  

ഒകദൊബർ 07, 2020 

 

2020 ഒകദൊബർ 7 ന് വിദേശകാരയമന്ത്ന്ത്ി ദ ാ: എസ് ജയശങ്കറും ജാപ്പനീസ് മന്ത്ന്ത്ാലയത്തിൽ 

തുന്നിയ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന ന്ത്ശീ , ദമാടെഗി ദതാഷിമിത്സുവും തമ്മിൽ ദൊക്കിദയാവിൽ 

വച്ച് നയതന്ത്ന്ത് സദമ്മളനം നെത്തി. 
 

2.പരസ്പരം പങ്കുവയ്ക്ക്കുന്ന വിശവാസവും മൂലയങ്ങള ം േൃഢടപ്പെുത്തിടക്കാണ്ട് തടന്ന 

ഇന്ത്യ യ്ക്ക്കും ജപ്പാനും ഇെയിലുള്ള ന്ത്പദതയക നയതന്ത്ന്ത് ആദഗാള പങ്കാളിത്തം ഇവർ 

അവദലാകനം ടെയ്യ കയും നാവികസുരക്ഷാ വയവസായവും നിദക്ഷപങ്ങള ം, 

ഉത്പാേനം, വിഭവദശഷി വികസനം  കണകെിവിറ്റിയും നിർമാണവും, ആദരാഗയവും 

ദക്ഷമവും, ഇൻദ ാ -പസഫിക ഓഷയൻ ഇനിദഷയറ്റിവ്(IPOI) കൂൊടത ഐകയരാന്ത്ര 

സഭാനവീകരണം  എന്നിങ്ങടന സഹകരണത്തിൽ ന്ത്പവർത്തിക്കുന്ന ദമഖലകദളക്കുറിച്ച  

െർച്ച ടെയ്യ കയുകയും ടെയ്ക്തു. 
 

3. ിജിറ്റൽ സാദങ്കതിക വിേയകൾക്കുള്ള െുമതലകൾ മനസിലാക്കിടക്കാണ്ട്, 
ദവഗതയുള്ളതും വിശവാസദയാഗയവുമായ  ിജിറ്റൽ, സസബർ സംവിധാനങ്ങള ടെ 

ആവശയകത ഇരു മന്ത്ന്ത്ിമാരും ഉന്നയിച്ച  കൂൊടത ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സസബർ 

സുരക്ഷാ ഉെമ്പെി ഉറപ്പിച്ചതിടന സവാഗതം ടെയ്ക്തു. ഈ ഉെമ്പെി ന്ത്കിട്ടിക്കൽ 

ഇൻദഫാർദമഷൻ ഇൻന്ത്ഫാസ്ന്ത്െകച്ചർ, 5G ,ഇന്റർടനറ്റ് ഓഫ് തിങ്ങ്സ് (IoT),ആർട്ടിഫിഷയൽ 

ഇന്റലിജൻസ് (AI ) എന്നിങ്ങടനയുള്ള സുന്ത്പധാനദമഖലകളിടല  വിഭവദശഷി വികസനം, 

ഗദവഷണവും വികസനവും, സുരക്ഷയും വിശവാസയതയും എന്നിവയിടല സഹകരണം 

വളർത്തുന്നതിന്  ഉതകുന്നതാണ്. 

 

4. ഇരു ദനതാക്കള ം പരസ്പരം താല്പരയമുള്ള ന്ത്പാദേശികവും ആദഗാളവുമായ 

വിഷയങ്ങളിടല കാഴ്െപ്പാെുകൾ െർച്ച ടെയ്ക്തു കൂൊടത ഇരു രാജയങ്ങൾക്കും 

ഇെയിലുള്ള ശക്തവും സ്ഥിരവുമായ പങ്കാളിത്തം ദകാവിഡ്-19 പകർച്ചവയാധി 
മൂലമുണ്ടായ ന്ത്പതിസന്ധികടള മറികെക്കുന്നതിൽ ഒരു ന്ത്പധാന പങ്കു വഹിക്കുടമന്നും 

സമ്മതിച്ച .സവതന്ത്ന്ത്വും സുതാരയവും സമന്ത്ഗവുമായ ഇൻദ ാ പസഫിക ന്ത്പവിശയയിൽ 

വിവിധവും വിശവസനീയവുമായ വിതരണ ശൃംഖലകൾ അതയാവശയമാണ് ഈ 

പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യ , ജപ്പാൻ, ഓസ്ദന്ത്െലിയ കൂൊടത അതുദപാടല സമാന 

െിന്ത്ാഗതിക്കാരായ മറ്റ  രാജയങ്ങടളയും  കൂെി ഉൾടപ്പെുത്തിയുള്ള സസൈ ടെയിൻ 

റിസസലൻസ് ഇനിദഷയറ്റിവ് സവാഗതം ടെയ്യ കയും ടെയ്ക്തു. 
 

5.ഇൻദ ാ -പസഫിക ന്ത്പവിശയ അെുത്തിടെയായി നലല രീതിയിൽ പുദരാഗതി 
ന്ത്പാപിക്കുന്നുണ്ട് കൂൊടത ഈ ന്ത്പവിശയയുടെ ഉന്നമനത്തിനായി ഇന്ത്യയും ജപ്പാനും 

ഒരുമിച്ച  ന്ത്പവർത്തിദക്കണ്ടതിന്ടറ ഇരു മന്ത്ന്ത്ിമാരും ആവശയകതയും അെിവരയിട്ട  

പറയുന്നു. നിയമത്തിൽ അധിഷ്ഠിതവും പരമാധികാരവും  ന്ത്പാദേശിക അഖണ്ഡതയും  

അെിസ്ഥാനമാക്കി ഓദരാ രാജയടത്തയും ഇൻദ ാ പസഫിക കാഴ്െപ്പാെുകൾ 



ഉറപ്പ വരുത്തിടകാണ്ട് , ഇൻദ ാ പസഫിക ഓസിന്സ് ഇനിദഷയറ്റിവിടന(IPOI) 

പരസ്പരം രാജയങ്ങളിദലക്ക് ബന്ധടപ്പെുത്തുന്നതിൽ ദനതൃതവം വഹിക്കാൻ ജാപ്പനീസ് 

വിഭാഗം സന്നദ്ധത ന്ത്പകെിപ്പിച്ച . കൂൊടത ഇരു രാജയങ്ങള ം ഇൻദ ാ -പസഫിക 

അവരവരുടെ കാഴ്െപ്പാെുകൾ അനുസരിച്ച് മുദന്നാട്ട  ടകാണ്ട് ദപാകുടമന്നും 

ധാരണയായി. 
 

6. ന്ത്പധാനമന്ത്ന്ത്ിമാർ പരസ്പരം ഭാവുകങ്ങൾ ആശംസിച്ച  കൂൊടത ഇരു 
ന്ത്പധാനമന്ത്ന്ത്ിമാർക്കും അനുകൂലമാകുന്ന സമയത്ത് അെുത്ത വാർഷിക ഉഭയകക്ഷി 
സദമ്മളനം ഇന്ത്യയിൽ വച്ച് നെത്താനും തീരുമാനിച്ച . 

 
ദൊക്കിദയാ  

07 ഒകദൊബർ , 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. 


