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പ്രധാനമപ്രിയ ും ജാപ്പനീസ് പ്രധാനമപ്രി പ്രീ. അബെ ഷിൻസ ായ മായ ള്ള 

തമ്മില ള്ള ബെലിസ ാൺ  ുംഭാഷണും  

ബ പ്റ്റുംെർ 10, 2020 

 

1. 2020 ബ പ്റ്റുംെർ 10 ന്, പ്രധാനമപ്രി പ്രീ.നസേപ്ര സമാദിയ ും ജാപ്പനീസ് പ്രധാനമപ്രി 

പ്രീ.അബെ ഷിൻസ ായ ും തമ്മിൽ ബെലിസ ാൺ  ുംഭാഷണും നെത്തി. 

 

2. രേസ്രേ വിരവാ വ ും  ൗഹൃദവ ും ഊട്ടിയ റപ്പിച്ചു ബ ാണ്ട്, ഇേ  സനതാക്കളുും 

രേസ്രേമ ള്ള ോജയങ്ങൾ  രർരിച്ചതിന്ബറ അന ഭവങ്ങൾ രങ്ക വയ്ച്ച്ചു. 

 

3.ഇേ  ോജയങ്ങളുും തമ്മില ള്ള െന്ധും രക്തിബപ്പെ ത്ത ന്നതിന ള്ള വയക്തിഗതമായ 

പ്രതിെദ്ധതയ്ച്ക്ക ും സനതൃതവത്തിന ും പ്രധാനമപ്രി സമാഡി പ്രധാനമപ്രി അബെയ്ച്ക്ക് നരി 

രറഞ്ഞ . 

 

4. ഇരയ -ജപ്പാൻ സ്ബരഷയൽ സ്പ്ൊറജിക് & സലാെൽ രാർട്ണർഷിപ്പിന്  ീഴിൽ ഉള്ള 

മ ുംബെ-അഹമ്മദാൊദ് ബഹ സ്രീഡ് ബറയിൽ ബപ്രാജക്റ് ഉൾപ്പബെ 

നെന്ന ബ ാണ്ടിേിക്ക ന്ന  ഹ േണപ്രവർത്തങ്ങളുബെ സ്ഥിതി ഇേ  സനതാക്കളുും 

വിലയിേ ത്തി.സ ാവിഡിന് സരഷമ ള്ള സലാ ത്തിന്ബറ ഗതി നിർണയിക്ക ന്നതിന  ഇേ  
ോജയങ്ങളുും തമ്മില ള്ള രക്തവ ും സ്ഥിേവ മായ രങ്കാളിത്തത്തിന  പ്രധാന രങ്ക  
വഹിക്കാനാ  ബമന്ന  അവർ  മ്മതിച്ചു. 

 

5. ഇരയൻ  േസ നയ ബെയ ും ജപ്പാന്ബറ  വയും പ്രതിസോധ സ നയ ബെയ ും ഇെയിൽ 

 ാധനങ്ങളുും സ വനങ്ങളുും രേസ്രേും വിതേണും ബെയ്യുന്നതിന ള്ള ഉെമ്പെി ഒപ്പു 

വയ്ച്ക്ക ന്നതിന ള്ള തീേ മാനബത്ത ഇേ  സനതാക്കളുും  വാഗതും ബെയ്ച്ത . ഇേ  ോജയങ്ങളുും 

തമ്മിൽ ബ നി  തലത്തില ള്ള  ഹ േണും വർധിപ്പിക്കാൻ ഇത് മൂലും   ാധിക്ക ബമന്ന ും 

അത് വഴി ഇൻസഡാ -ര  ിക് പ്രവിരയയിബല  മാധാനത്തിന ും രാരിയ്ച്ക്ക ും  ുംഭാവന 

ബെയ്യുബമന്ന് അവർ പ്രതയാരിച്ചു. 

 

6.സ ാവിഡ്-19 ര ർച്ചവയാധിമൂലും രേസ്രേമ ള്ള ോജയങ്ങളിൽ താമ ിക്ക ന്ന 

രൗേന്മാർക്ക് നൽ  ന്ന രിര ണയിൽ ഇേ  ോജയങ്ങളുും രേ രേും അഭിനരനും 

അറിയിച്ചു  ൂൊബത ഇത്തേും രേിപ്രമങ്ങൾ ഇേ  ോജയങ്ങളുും തമ്മില ള്ള വയക്തിഗതമായ 

െന്ധങ്ങൾ നിലനിൽക്ക ന്നതിന   ാേണമാ  ബമന്ന ും അവർ  മ്മതിച്ചു. 

 



7.  ഴിഞ്ഞ ഏതാന ും വർഷങ്ങളായ ള്ള ഇരയ -ജപ്പാൻ രങ്കാളിത്തത്തിന്ബറ രക്തമായ 

പ് ിയാത്മ തയിൽ ഇേ  സനതാക്കളുും ആത്മവിരവാ ും പ്ര െിപ്പിക്ക  യ ും ഇത് 

അെഞ്ചലമായി ത െേ ന്നതാബണന്ന  ഉറപ്പാക്ക  യ ും ബെയ്ച്ത .ജപ്പാനിബല ര തിയ 

ഭേണ ൂെവ മായി പ്രവർത്തിക്ക ന്നതിന ള്ള ആപ്ഗഹും പ്രധാനമപ്രി സമാഡി അറിയിച്ചു 

 ൂൊബത പ്രധാനമപ്രി അബെയ്ച്ക്ക് എലലാവിധ ഭാവ  ങ്ങളുും ആരും ിച്ചു. 

 
നയൂ ഡൽഹി  

10 ബ പ്റ്റുംെർ, 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.  

  

 


