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ભારત-જાપાનના વિદેશ મંત્રીઓ િચ્ચે 13મી વ્યૂહાત્મક મંત્રણા
ઓક્ટોબર 07, 2020

7 ઓક્ટોબર, 2020ના રોજ ટોકયો ખાતે વિદેશમંત્રી ડો. એસ જયશંકરે પોતાના જાપાની સમકક્ષ મહામવહમ શ્રી
મોતેગી તોવશવમત્સુની સાથે ભારત-જાપાનના વિદેશમંત્રીઓની 13મી વ્યૂહાત્મક મંત્રણા કરી હતી.
2. પરસ્પર વિશ્િાસ અને સામાન્ય મૂલ્યોની પુવિ કરતા તેમણે ભારત-જાપાન વિશેષ વ્યૂહાત્મક અને િૈવશ્િક
ભાગીદારીમાં થયેલી પ્રગવતની સમીક્ષા કરી અને સમુદ્રી સુરક્ષા, વ્યાપાર અને રોકાણ, ઉત્પાદન, કૌશલ્ય વિકાસ,
કનેવક્ટવિટી અને ઇન્રાસ્રક્ચર, આરોગ્ય અને કલ્યાણ, હહદ-પ્રશાંત મહાસાગર પહેલ (આઇપીઓઆઈ) અને
સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં સુધારા સવહત વિવિધ ક્ષેત્રોમાં સહયોગ અંગે િાતચીત કરી હતી.
3. ડડવજટલ ટેકનોલોજીની િધતી ભૂવમકાનો સ્િીકાર કરતા બંને મંત્રીઓએ મજબૂત અને લિવચક ડડવજટલ અને
સાઈબર પ્રણાવલઓની આિશ્યકતા પર પ્રકાશ ફેંક્યો અને આ સંદભભમાં સાઈબર સુરક્ષા કરારના લખાણને અંવતમ
રૂપ આપિાનું સ્િાગત કયુું હતું. આ સમજૂ વત મહત્ત્િપૂણભ સૂચના માળખું, 5જી ઇન્ટરનેટ ઓફ હથગ્સ
(આઇઓટી), કૃવત્રમ બુવધધમતા (એઆઇ)ના ક્ષેત્રમાં ક્ષમતા વનમાભણ, સંશોધન અને વિકાસ, સુરક્ષા અને
લિવચકતામાં સહયોગને પ્રોત્સાવહત કરે છે .
4. બંને મંત્રીઓએ પારસ્પડરક વહતના ક્ષેત્રીય અને િૈવશ્િક મુદ્દા પર વિચારોનું આદાન-પ્રદાન કયુું અને એ િાત
પર સહમતી વ્યક્ત કરી કે બંને િચ્ચે મજબૂત અને સ્થાયી વહસ્સેદારી કોવિડ 19 રોગચાળા ધિારા પેદા થયેલા
પડકાર પર વિજય મેળિિામાં મહત્ત્િપૂણભ ભૂવમકા ભજિશે. તેમણે એ િાત પર ભાર મૂક્યો હતો કે સ્િતંત્ર,
ખુલ્લા અને સમાિેશક હહદ-પ્રશાંત ક્ષેત્ર િૈવિધ્યપૂણભ અને લિવચક આપૂર્તત શૃંખલા પર આધાડરત હોિું જોઈએ.
અને આ સંદભભમાં ભારત, જાપાન, ઓસ્રેવલયા અને અન્ય સમાન વિચારધારા ધરાિતા દેશોની િચ્ચે પૂરિઠા
શૃંખલા લિવચકતા પહેલનું સ્િાગત કયુું હતું.
5. બંને મંત્રીઓએ એ બાબતે સહમતી દશાભિી હતી કે હહદ-પ્રશાંત ક્ષેત્રે તાજે તરના સમયમાં િધારે મહત્ત્િ પ્રાપ્ત
કયુું છે અને ભારત અને જાપાન માટે આ ક્ષેત્રમાં લાભ માટે સાથે મળીને કામ કરિાની આિશ્યકતા પર ભાર
મૂક્યો હતો. પોતપોતાના હહદ-પ્રશાંત દૃવિકોણમાં સમાનતાઓની પુવિ કરતા, જે કાનૂનના શાસન અને સંપ્રભુતા
અને ક્ષેત્રીય અખંડતા પ્રત્યે સન્માન પર આધાડરત છે , જાપાની પક્ષે હહદ-પ્રશાંત મહાસાગર પહેલ
(આઇપીઓઆઈ)ના કનેવક્ટવિટી સ્થંભમાં અગ્રણી વહસ્સેદાર બનિા અને સંયુક્ત રીતે હહદ-પ્રશાંત માટે બંને
દેશોના સંબંવધત દૃવિકોણને આગળ લઈ જિા પર સહમતી વ્યક્ત કરી હતી.

6. બંને મંત્રીઓએ એકબીજાને શુભકામનાઓ પાઠિી હતી અને બંને દેશોના િડાપ્રધાનો માટે પારસ્પડરક રીતે
સુવિધાજનક સમયે ભારતમાં આગલા િાર્તષક વધિપક્ષીય વશખર સંમેલનના આયોજનની આશા વ્યક્ત કરી હતી.
ટોકયો
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DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s website and
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