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భారత్-జపాన్ విదేశాాంగ మాంత్రుల 13వ వ్యూహాత్మక చర్చలు 
అక్టోబర్ 07, 2020 

 

1. భారత్-జపాన్ విదేశాాంగ మాంత్రుల 13వ వ్యూహాత్మక చర్చలను 
టోక్యోలో 7 అక్టోబర్ 2020న జపాన్ విదేశాాంగ మాంత్రి గౌరవనీయ శ్రీ 
మోటేగి తొమిత్సుతో విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ మాంత్రి డా. ఎస్. జైశాంకర్ 
నిర్వహిాంచారు. 
 

2. పరస్పర విశ్వాసాం, సహకారాత్మక విలువలను పునరుద్ఘాటిస్తూ, భారత్-
జపాన్ ప్రత్యేక వ్యూహాత్మక మరియు ప్రపాంచ భాగస్వామ్యాంలో 
పురోగతిని వారు సమీక్షిాంచారు. అలాగే మారిటైమ్ భద్రత, వాణిజ్యాం 
మరియు పెట్టుబడులు, తయారీ రాంగాం, నైపుణ్యాల అభివృద్ధి, కనెక్టివిటీ 
మరియు మౌలిక సదుపాయాలు, ఆరోగ్యాం మరియు వైద్యాం, ఇాండో-పసిఫిక్ 
ఓషన్ ఇనీషియేటివ్ (ఐపీఓఐ) మరియు యూఎన్ సాంస్కరణలు సహా వివిధ 
రాంగాల్లో సమన్వయాంతో ముాందుకు సాగడాంపై చర్చిాంచారు. 
 

3. డిజిటల్ సాాంకేతికతల పాత్ర అాంతకాంతకూ పెరుగుతున్న విషయాన్ని 
గుర్తిస్తూ, పటిష్టమైన మరియు అనువైన సైబర్ సిస్టమ్స్ ఆవశ్యకతను 
ఇరు మాంత్రులు ప్రధానాంగా ప్రస్తావిాంచారు. ఈ నేపథ్యాంలో సైబర్ భద్రత 
ఒప్పాందాం రాత ప్రతి (టెక్స్ట్) ఖరారు కావడాన్ని స్వాగతిాంచారు. 
సాంక్లిష్టమైన ఇన్ఫర్మేషన్ మౌలికసదుపాయాలు, 5జీ, ఇాంటర్నెట్ ఆఫ్ 
థిాంగ్స్ (ఐఓటీ), ఆర్టిఫీషియల్ ఇాంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) తదితర రాంగాల్లో 
సామర్థ్య నిర్మాణాం, పరిశోధన మరియు అభివృద్ధి, సెక్యూరిటీ మరియు 
అనుగుణ్యతలో సహాకారాన్ని ఈ ఒప్పాందాం ప్రోత్సహిస్తుాంది. 
 

4. పరస్పర ప్రయోజనాం కలిగిన ప్రాాంతీయ మరియు ప్రపాంచ అాంశాలపై ఇరు 
మాంత్రులు అభిప్రాయాలను పాంచుకున్నారు అలాగే కోవిడ్-19 మహమ్మారి 
కారణాంగా నెలకొన్న సవాళ్లను అధిగమిాంచేాందుకు ఉభయ దేశాల మధ్య 
పటిష్టమైన మరియు ఎగతెగని భాగస్వామ్యాం కీలక పాత్ర పోషిస్తుాందని 
వారు అాంగీకరిాంచారు. విభిన్నమైన మరియు అనువైన సప్లై చైన్స్ ఆసరాతో 
స్వేచ్ఛా, బహిరాంగ మరియు సమ్మిళిత ఇాండో-పసిఫిక్ ప్రాాంతాన్ని 
తప్పకుాండా నెలకొల్పాల్సిన ఆవశ్యకతను వారు పునరుద్ఘాటిాంచారు. అలాగే 



ఈ నేపథ్యాంలో భారత్, జపాన్, ఆస్ట్రేలియా మరియు ఇతర సారూప్య 
భావాలు కలిగిన దేశాల మధ్య సప్లై చైన్ రెజిలియెన్స్ ఇనీషియేటివ్  
కార్యరూపాం దాల్చడాన్ని వారు స్వాగతిాంచారు. 
 

5. ఇటీవలి కాలాంలో ఇాండో-పసిఫిక్ ప్రాాంతాం మరిాంత ప్రాధాన్యతను 
సాంతరిాంచుకుాందని ఇరు మాంత్రులు అాంగీకరిాంచారు అలాగే ఈ ప్రాాంత ప్రయోజనాల 
కోసాం భారత్ మరియు జపాన్ కలిసి పనిచేయాల్సిన అవసరాం ఉాందని వారు 
నొక్కిచెప్పారు. ఇాండో-పసిఫిక్ విజన్ లలో తమ దేశాల మధ్య సారూప్యతలను 
పునరుద్ఘాటిస్తూ, న్యాయ నియమావళి మరియు సార్వభౌమాధికారాం కోసాం 
గౌరవాం, భౌగోళిక సమగ్రత ఆధారాంగా ఇవి రూపొాందాయని పేర్కొన్నారు. 
ఇాండో-పసిఫిక్ ఓషన్స్ ఇనీషియేటివ్ (ఐపీఓఐ) అనుసాంధాన పునాదికి ప్రధాన 
భాగస్వామిగా వ్యవహరిాంచేాందుకు జపాన్ అాంగీకరిాంచిాంది అలాగే ఇాండో-పసిఫిక్ 
పురోగతికి తమ విజన్ లను ఉభయ దేశాలు కలిసి ముాందుకు తీసుకెళ్లనున్నాయి. 
 

6. ఉభయ మాంత్రులు ఒకరికొకరు శుభాకాాంక్షలు తెలియజేసుకున్నారు అలాగే 
తదుపరి వార్షిక ద్వైపాక్షిక సదస్సును ఇరు దేశాల ప్రధాన మాంత్రులకు 
పరస్పరాం అనువైన సమయాంలో భారత్ లో నిర్వహిాంచడాం కోసాం 
వేచిచూస్తున్నామని చెప్పారు. 
 

టోక్యో 

అక్టోబర్ 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. 

 


