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13ನೇ ಭಾರತ-ಜಪಾನ್ ವಿದೇಶಾಾಂಗ ಮಾಂತ್ರಿಗಳ ಕಾರ್ಯತಾಂತಿದ ಸಾಂವಾದ
ಅಕ್ಟೇಬರ್ 07, 2020
7 ಅಕ್ಟೇಬರ್ 2020 ರಾಂದು, ವಿದೇಶಾಾಂಗ ಸಚಿವ ಡಾ.ಎಸ್. ಜೈಶಾಂಕರ್ ರವರು ಇಾಂಡ್ೇ-ಜಪಾನೇಸ್ ವಿದೇಶಾಾಂಗ

ಮಾಂತ್ರಿಗಳ 13ನೇ ಕಾರ್ಯತಾಂತಿದ ಸಾಂವಾದವನ್ುು ಟ್ೇಕಿಯೊದಲ್ಲಿ ತಮಮ ಜಪಾನನ್ ಪ್ಿತ್ರರ್ಪ್ವಾದ ಶ್ಿೇ ಮೇಟಗಿ
ತ್ೇಷಿಮಿಟ್ುು ರವರ್ಾಂದಿಗೆ ನ್ಡಸಿದರು.
2.ಪ್ರಸಪರ ನ್ಾಂಬಿಕ ಮತುು ಹಾಂಚಿಕರ್ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ುು ಪ್ುನ್ರುಚ್ಚರಿಸುತ್ಾು, ಭಾರತ-ಜಪಾನ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯತಾಂತಿ
ಮತುು ಜಾಗತ್ರಕ ಸಹಭಾಗಿತವದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ಿಗತ್ರರ್ನ್ುು ಪ್ರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿದರು ಹಾಗ್ ಕಡಲ್ ಭದಿತ, ವಾಯಪಾರ ಮತುು
ಹ್ಡಿಕ, ಉತ್ಾಪದನ, ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದಿಿ, ಸಾಂಪ್ಕಯ ಮತುು ಮ್ಲ್ಸೌಕರ್ಯ, ಆರ್ೇಗಯ ಮತುು ಕ್ಷೇಮ, ಇಾಂಡ್ೇಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್ ಇನಶ್ಯೇಟಿವ್ (ಐಪಿಒಐ) ಮತುು ರ್ುಎನ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಸೇರಿದಾಂತ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತಿಗಳಲ್ಲಿ
ಒಮುಮಖವಾಗುವುದನ್ುು ಚ್ಚಿಯಸಿದರು.
3.ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ತಾಂತಿಜ್ಞಾನ್ಗಳು ಹೆಚ್ುಚತ್ರುರುವ ಪಾತಿವನ್ುು ಗುರುತ್ರಸಿ, ಇಬಬರು ಮಾಂತ್ರಿಗಳು ಬಲ್ವಾದ ಮತುು
ಹೆ್ಾಂದಿಕ್ಳುುವ ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ಮತುು ಸೈಬರ್ ವಯವಸೆಗಳ ಅಗತಯವನ್ುು ಎತ್ರು ತ್ೇರಿಸಿದರು ಮತುು ಈ
ಸಾಂದಭಯದಲ್ಲಿ, ಸೈಬರ್ ಭದಿತ್ಾ ಒಪ್ಪಾಂದದ ಪ್ಠ್ಯವನ್ುು ಅಾಂತ್ರಮಗೆ್ಳಿಸುವುದನ್ುು ಸಾವಗತ್ರಸಿದರು. ನರ್ಾಯರ್ಕ
ಮಾಹಿತ್ರ ಮ್ಲ್ಸೌಕರ್ಯ, 5ಜಿ, ಇಾಂಟ್ನಯಟ್ ಆಫ್ ಥಾಂಗ್ಸು (ಐಒಟಿ), ಕೃತಕ ಬುದಿಿಮತು (ಎಐ) ಕ್ಷೇತಿಗಳಲ್ಲಿ
ಸಾಮರ್ಥಯಯ ವೃದಿಿ, ಸಾಂಶ್ೇಧನ ಹಾಗ್ ಅಭಿವೃದಿಿ, ಸುರಕ್ಷತ ಮತುು ನ್ಮಯತರ್ ಸಹಯೊೇಗದ ಒಪ್ಪಾಂದವು
ಪೆ್ಿೇತ್ಾುಹಿಸುತುದ.
4.ಇಬಬರು ಮಾಂತ್ರಿಗಳು ಪ್ರಸಪರ ಆಸಕಿುರ್ ಪಾಿದೇಶ್ಕ ಮತುು ಜಾಗತ್ರಕ ವಿಷರ್ಗಳ ಬಗೆೆ ಅಭಿಪಾಿರ್ಗಳನ್ುು
ವಿನಮರ್ ಮಾಡಿಕ್ಾಂಡರು ಮತುು COVID-19 ಸಾಾಂಕಾಿಮಿಕ ರ್ೇಗದಿಾಂದ ಎದುರಾಗುವ ಸವಾಲ್ುಗಳನ್ುು
ನವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ಬಲ್ವಾದ ಮತುು ನರಾಂತರ ಸಹಭಾಗಿತವವು ಪ್ಿಮುಖ ಪಾತಿ ವಹಿಸುತುದ
ಎಾಂದು ಒಪಿಪಕ್ಾಂಡರು. ಫಿಿೇ, ಮುಕು ಹಾಗ್ ಅಾಂತಗಯತ ಇಾಂಡ್ೇ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ಿದೇಶವು ವೈವಿಧಯಮರ್ ಮತುು
ಹೆ್ಾಂದಿಕ್ಳುುವ ಪ್್ರೈಕ ಸರಪ್ಳಿರ್ನ್ುು ಆಧರಿಸಿರಬೇಕು ಎಾಂದು ಅವರು ಒತ್ರು ಹೆೇಳಿದರು; ಮತುು ಈ
ಸನುವೇಶದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ, ಜಪಾನ್, ಆಸರೇಲ್ಲಯಾ ಮತುು ಇತರ ಮನ್ಸಿುನ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್್ರೈಕ ಸರಪ್ಳಿ
ಸಿೆತ್ರಸಾೆಪ್ಕತವ ಉಪ್ಕಿಮಗಳನ್ುು ಸಾವಗತ್ರಸಿದ.
5.ಇಾಂಡ್ೇ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ಿದೇಶವು ಇತ್ರುೇಚಿನ್ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚಿಚನ್ ಪಾಿಮುಖಯತರ್ನ್ುು ಪ್ಡದುಕ್ಾಂಡಿದ ಎಾಂದು
ಇಬಬರು ಮಾಂತ್ರಿಗಳು ಒಪಿಪಕ್ಾಂಡರು ಮತುು ಈ ಪ್ಿದೇಶದ ಅನ್ುಕ್ಲ್ಕಾಾಗಿ ಭಾರತ ಮತುು ಜಪಾನ್ ಒಟ್ಾಟಗಿ
ಕಲ್ಸ ಮಾಡುವ ಅಗತಯವನ್ುು ಒತ್ರುಹೆೇಳಿದ್ಾಾರ. ಕಾನ್್ನನ್ ನರ್ಮ ಮತುು ಸಾವಯಭೌಮತವ ಹಾಗ್ ಪಾಿದೇಶ್ಕ
ಸಮಗಿತಗೆ ಗೌರವವನ್ುು ಆಧರಿಸಿದ ಆಯಾ ಇಾಂಡ್ೇ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ದಶಯನ್ಗಳಲ್ಲಿನ್ ಸಾಮಯತರ್ನ್ುು ಪ್ುನ್ರುಚ್ಚರಿಸುತ್ಾು,
ಜಪಾನನ್ ಕಡರ್ವರು ಇಾಂಡ್ೇ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರಗಳ ಉಪ್ಕಿಮದ (ಐಪಿಒಐ) ಸಾಂಪ್ಕಯ ಸುಾಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ಿಮುಖ
ಪಾಲ್ುದ್ಾರರಾಗಲ್ು ಒಪಿಪಕ್ಾಂಡರು. ಮತುು ಇಾಂಡ್ೇ-ಪೆಸಿಫಿಕಾೆಗಿ ಎರಡ್ ದೇಶಗಳ ಆಯಾ ದೃಷಿಟಕ್ೇನ್ಗಳನ್ುು

ಜಾಂಟಿಯಾಗಿ ತಗೆದುಕ್ಳುಲ್ು ಒಪಿಪದ.
6.ಇಬಬರು ಮಾಂತ್ರಿಗಳು ಪ್ರಸಪರ ಶುಭಾಶರ್ ಕ್ೇರಿದರು ಹಾಗ್ ಮುಾಂದಿನ್ ವಾಷಿಯಕ ದಿವಪ್ಕ್ಷೇರ್ ಸಭೆರ್ನ್ುು
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಪರ ಅನ್ುಕ್ಲ್ಕರ ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ಪ್ಿಧಾನ್ ಮಾಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನ್ಡಸಲಾಗುವುದು ಎಾಂದು
ನರಿೇಕ್ಷಸಿದಾರು.
ಟ್ೇಕಿಯೊ
ಅಕ್ಟೇಬರ್ 07, 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.

