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ജപ്പാൻ സന്ദർശനത്തിന് മുന്നാടിയായുള്ള 
പ്രധാനമപ്രിയുടട പ്രസ്താവന 

 

"ജപ്പാൻ പ്രധാനമപ്രി പ്ശീ. ഫ്യൂമിന്യാ കിഷിദയുടട ക്ഷണപ്രകാരം 2021 ടമയ് 
23 മുതൽ 24 വടര ഞാൻ ജപ്പാനിടെ ന്ടാക്കിന്യാ സന്ദർശിക്കും. 

2022 മാർച്ചിൽ,  14-ാാമത് ഇരയ-ജപ്പാൻ വാർഷിക 
ഉച്ചന്കാടിയിൽ   പ്രധാനമപ്രി 
കിഷിദയ്ക്ക്    ആതിന്േയതവം   വഹിക്കാനായത്തിൽ      എനിക്ക് 
സന്രാഷമുണ്ട് . എന്ടെ ന്ടാക്കിന്യാ സന്ദർശന ന്വളയിൽ, ഇരയ-ജപ്പാൻ 
പ്രന്തയക 
തപ്രരരവും  ആന് ാളതെത്തിെുമുള്ള  രങ്കാളിത്തം  ശക്തിടപ്പടുത്തുക എന 
െക്ഷയന്ത്താടട നമ്മുടട  സംഭാഷണം തുടരാൻ ഞാൻ ആപ് ഹിക്കുനു. 

ജപ്പാനിൽ, കവാഡ് സംരംഭങ്ങളുടട രുന്രാ തി അവന്ൊകനം ടെയ്യാൻ നാല് 
കവാഡ് രാജയങ്ങളിടെ ന്നതാക്കൾക്ക് അവസരം നൽകുന രണ്ടാമടത്ത ഇൻ-
ന്രഴ്സൺ കവാഡ് െീന്േഴ്സ് ഉച്ചന്കാടിയിെും ഞാൻ രടങ്കടുക്കും.  ഇന്രാ-
രസഫ്ിക് ന്മഖെയിടെ സംഭവവികാസങ്ങടളക്കുെിച്ചും രരസ്രര 
താൽപ്പരയമുള്ള ആന് ാള പ്രശ്നങ്ങടളക്കുെിച്ചും ഞങ്ങൾ കാഴ്െപ്പാടുകൾ 
കകമാെും. 

ഞാൻ പ്രസിേന്് ന്ജാസഫ് കൈേനുമായി ഒരു ഉഭയകക്ഷി കൂടിക്കാഴ്െ 
നടത്തും. അന്മരിക്കയുമായുള്ള നമ്മുടട ൈഹുമുഖ ഉഭയകക്ഷി 
ൈന്ധങ്ങൾ  കൂടുതൽ ദൃഢീകരിക്കുനതിടനക്കുെിച്ച് ഞങ്ങൾ െർച്ച ടെയ്യും. 
പ്രാന്ദശിക സംഭവവികാസങ്ങളിെും സമകാെിക ആന് ാള പ്രശ്നങ്ങളിെും 
ഞങ്ങൾ  സംഭാഷണം തുടരും. 

രുതുതായി തിരടെടുക്കടപ്പട്ട ഓസ്ന്പ്ടെിയൻ പ്രധാനമപ്രി ആന്െണി 
അൽൈനീസ് ആദയമായാണ് കവാഡ് ന്നതാക്കളുടട  ഉച്ചന്കാടിയിൽ 
രടങ്കടുക്കുനത് . സമപ് വും  തപ്രരരവുമായ രങ്കാളിത്തത്തിന് കീഴിൽ 
ഇരയയും ഓസ്ന്പ്ടെിയയും തമ്മിെുള്ള ൈഹുമുഖ സഹകരണവും രരസ്രര 
താൽപ്പരയമുള്ള പ്രാന്ദശിക, ആന് ാള പ്രശ്നങ്ങളും െർച്ച ടെയ്യടപ്പടുന 
അന്േഹവുമായുള്ള ഒരു ഉഭയകക്ഷി കൂടിക്കാഴ്െയ്ക്കായി ഞാൻ 
പ്രതീക്ഷിക്കുനു. 

രുതുതായി തിരടെടുക്കടപ്പട്ട ഓസ്ന്പ്ടെിയൻ പ്രധാനമപ്രി ആന്െണി 
അൽൈനീസ് ആദയമായാണ് കവാഡ് െീന്േഴ്സ് ഉച്ചന്കാടിയിൽ  രങ്കു 
ന്െരുനത്. സമപ്  തപ്രരരമായ രങ്കാളിത്തത്തിന് കീഴിൽ ഇരയയും 
ഓസ്ന്പ്ടെിയയും തമ്മിെുള്ള ൈഹുമുഖ സഹകരണവും രരസ്രര 
താൽപ്പരയമുള്ള പ്രാന്ദശിക, ആന് ാള പ്രശ്നങ്ങളും െർച്ച ടെയ്യടപ്പടുന 
അന്േഹവുമായുള്ള ഒരു ഉഭയകക്ഷി കൂടിക്കാഴ്െയ്ക്കായി ഞാൻ 
പ്രതീക്ഷിക്കുനു. 



ഇരയയും ജപ്പാനും തമ്മിെുള്ള സാമ്പത്തിക സഹകരണം നമ്മുടട പ്രന്തയക 
തപ്രരരവും ആന് ാളവുമായ രങ്കാളിത്തത്തിന്ടെ ഒരു പ്രധാന വശമാണ്. 
മാർച്ച് ഉച്ചന്കാടിയിൽ, പ്രധാനമപ്രി കിഷിദയും ഞാനും ജപ്പാനിൽ നിന് 
ഇരയയിന്െക്ക് അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ടരാതു-സവകാരയ 
നിന്ക്ഷരത്തിെും ധനസഹായത്തിെും 5 പ്ടിെയൺ ജാപ്പനീസ് 
ടയൻ  യാോർത്ഥ്യമാക്കാനുള്ള ഞങ്ങളുടട ഉന്േശയം പ്രഖയാരിച്ചിരുനു. 
വരാനിരിക്കുന സന്ദർശന ന്വളയിൽ, ഈ െക്ഷയം രിരുടരുനതിനായി, 
നമ്മുടട രാജയങ്ങൾ തമ്മിെുള്ള സാമ്പത്തിക ൈന്ധം കൂടുതൽ 
ശക്തിടപ്പടുത്തുക എന െക്ഷയന്ത്താടട ഞാൻ ജപ്പാനിടെ വയവസായ 
പ്രമുഖരുമായി കൂടിക്കാഴ്െ നടത്തും. 

ജപ്പാനുമായുള്ള നമ്മുടട ൈന്ധത്തിടെ പ്രധാന ഘടകമായ  ഇരയൻ 
പ്രവാസികളിൽ നിനുള്ള ഏകന്ദശം 40,000 ന്രർ  ജപ്പാനിൊണ്. അവരുമായി 
സംവദിക്കാനും  ഞാൻ ആപ് ഹിക്കുനു. 

 
നയൂേല് ഹി. 

ടമയ് 22, 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. 

 
 


