
13th India-Japan Foreign Ministers’ Strategic Dialogue 
October 07, 2020 

__________________________________________________________ 

13ତମ ଭାରତ-ଜାପାନ ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ଆବ ାଚନା 

ଅବକଟା ର 07, 2020 

ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ତାଙ୍କ ଜାପାନର ପ୍ରତପିକ୍ଷ ମହାମହମି ବଟାସମିିଟସ ୁବମାବଟଗିଙ୍କ ସହତି 7 ଅବକଟା ର 
2020 ବର ବଟାକଓିଠାବର ଅନୁଷ୍ଠିତ 13ତମ ଭାରତ-ଜାପାନ ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ଆବ ାଚନାବର ଭାଗ ବନଇଥିବ ା 

2. ପାରସ୍ପରକି  ଶି୍ୱାସ ଏ ଂ ସହଭାଗୀ ମ ୂୟବ ାଧକୁ ନଶିି୍ଚତ କର ି ବସମାବନ ଭାରତ-ଜାପାନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତକି ଏ ଂ ଅନ୍ତଜଜାତୀୟ 
ସହଭାଗିତାବର ବହାଇଥି ା ଅଗ୍ରଗତରି ସମୀକ୍ଷା କରଥିିବ  ଏ ଂ ସାମୁଦି୍ରକ ସରୁକ୍ଷା,  ାଣିଜୟ ଏ ଂ ପଞିୁ୍ଜ  ନିବି ାଗ, ଉତ୍ପାେନ, େକ୍ଷତା 
 କିାଶ, ସଂବ ାଗୀକରଣ ଏ ଂ ଭିତ୍ତଭୂିମ,ି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଉେୟମ (ଇବଡା-ପାସଫିିକ ଓବସନ ଇନସିଏିଟଭି) ଏ ଂ 
ମିଳତି ଜାତସିଂଘ ସଂସ୍କାର ଆେ ିପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପବର ଚର୍ଚ୍ଜା କରଥିିବ ା 

3. ଡଜିଟିାଲ୍ ବପ୍ରୌବେୟାଗିକରି  ୃଦ୍ଧ ି ପାଉଥି ା ଭୂମକିାକୁ ଚହି୍ନଟ କର ି େୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ େୃଢ ଏ ଂ ସ୍ଥ୍ାୟୀ ଡଜିଟିା  ଏ ଂ ସାଇ ର ପ୍ରଣାଳୀର 
ଆ ଶୟକତା ଉପବର ବଜାର ବେଇଥିବ  ଏ ଂ ଏହ ିସନ୍ଦଭଜବର ସାଇ ର ସରୁକ୍ଷା ଚୁକି୍ତର ଚୂଡାନ୍ତକରଣକୁ ସ୍ୱାଗତ କରଥିିବ ା ଏହ ିଚୁକି୍ତନାମା 
ଅନୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବର େକ୍ଷତା  କିାଶ, ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏ ଂ  କିାଶ, ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଜ ସଚୂନା ଭିତ୍ତଭୂିମ,ି 5ଜ,ି ଇଣ୍ଟରବନଟ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ (ଆଇଓଟ)ି, 
କୃତ୍ରମି  ୁଦ୍ଧମିତ୍ତା (ଆଟଫିିସଆିଲ୍ ଇବଣ୍ଟ ିବଜନସ) ବକ୍ଷତ୍ରବର ସୁରକ୍ଷା ଏ ଂ ସ୍ଥ୍ିରତା ବକ୍ଷତ୍ରବର ସହବ ାଗକୁ ବପ୍ରାତ୍ସାହତି କବରା 

4. ପାରସ୍ପରକି ସ୍ୱାର୍ଜର ଆଞ୍ଚଳକି ତର୍ା  ଶି୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗବର େୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ମତ  ନିମିୟ କରଥିିବ  ଏ ଂ ସହମତ ବହାଇଥିବ  ବ  
ବକାଭିଡ-19 ମହାମାରୀ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ିବହାଇଥି ା ସମସୟାକୁ େୂର କର ିାବର େୁଇ ବେଶ ମଧ୍ୟବର େୃଢ ତର୍ା ସ୍ଥ୍ାୟୀ ସହଭାଗୀତା ଏକ ପ୍ରମୁଖ 
ଭୂମକିା ଗ୍ରହଣ କର ିା ବସମାବନ ଗୁରୁତ୍ୱାବରାପ କରଛିନ୍ତ ି ବ  ଏକ ମୁକ୍ତ, ବଖା ା ଏ ଂ ସମି୍ମଳତି ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ 
  ିଧି ଏ ଂ ସ୍ଥ୍ରି ବ ାଗାଣ ଶଙୃ୍ଖଳା ଉପବର ଆଧାରତି ବହ ା ଆ ଶୟକ, ଏ ଂ ଏହ ିପରବିପ୍ରକ୍ଷୀବର ଭାରତ, ଜାପାନ, ଅବେ ିଆ ଏ ଂ 
ଅନୟ ସମରୁଚ ିଥି ା ବେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବର ବ ାଗାଣ ଶଙୃ୍ଖଳା ସ୍ଥ୍ିରତା ପେବକ୍ଷପକୁ ବସମାବନ ସ୍ୱାଗତ କରଛିନ୍ତାି 

5. େୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏକମତ ବହାଇଥିବ  ବ  ନକିଟ ଅତୀତବର ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକ  ାଭ ହାସ  କରଛି ିଏ ଂ ଏହ ି
ଅଞ୍ଚଳର ହତି ପାଇଁ ଭାରତ ଓ ଜାପାନ ମିଳତି ଭାବ  କା ଜୟ କର ିାର ଆ ଶୟକତା ଉପବର ଗୁରୁତ୍ୱାବରାପ କରଥିିବ ା ପାରସ୍ପରକି ଭାରତ-
ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର େୃଷ୍ଟିବକାଣବର ସମାନତା  ାହାକ ିଆଇନର ନୟିମ ତର୍ା ସା ଜଭମତ୍ୱ ତର୍ା ଆଞ୍ଚଳକି ଅଖଡତା ପ୍ରତ ିସମ୍ମାନ ଉପବର 
ଆଧାରତି, ଜାପାନ ପକ୍ଷ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଉେୟମ (ଇବଡା-ପାସଫିିକ ଓବସନ ଇନସିଏିଟଭି)ର ସମାନତାକୁ ପୁନଃ ନଶିି୍ଚତ କର ି
ସଂବ ାଗ ସ୍ତମ୍ଭର ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶୀୋର ବହ ାକୁ ତର୍ା ମିଳତି ଭାବ  ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର େୃଷି୍ଟବକାଣକୁ ଆଗକୁ ବନ ା ପାଇଁ ରାଜ ି
ବହାଇଥିବ ା 

 



6. େୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରସ୍ପରକୁ  ହୁତ ଶୁବଭଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିବ  ଏ ଂ େୁଇ ବେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟବର ସ ୁଧିାଜନକ ସମୟବର ଭାରତବର 
ଆଗାମୀ  ାର୍ଷକି ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସମି୍ମଳନୀ ଆବୟାଜନ କର ିାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରଥିିବ ା 

ବଟାକଓି 
ଅବକଟା ର 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. 


