Prime Minister’s meeting with Prime Minister of
Japan
May 24, 2022

ജപ്പാൻ പ്രധാനമപ്രിയുമായി പ്രധാനമപ്രിയുടെ
കൂെിക്കാഴ്ച
പ്രധാനമപ്രി പ്രീ നരേപ്ര രമാദി ഇന്ന് ജപ്പാൻ പ്രധാനമപ്രി ഫ്യൂമിരയാ
കിഷിദയുമായി ഉഭയകക്ഷി ചർച്ച നെത്തി. പ്രധാനമപ്രി കിഷിദ പ്രധാനമപ്രി
രമാദിക്കായി
അത്താഴവിേുന്നുും
ഒേുക്കിയിേുന്നു. വിവിധ
രമഖലകളിടല
ഉഭയകക്ഷി
ബന്ധും
ടമച്ചടപ്പെുത്തുന്നതിടനക്കുറിച്ചചും
പ്രാരദരികവുും
ആര ാളവുമായ ചില വിഷയങ്ങളിൽ അവർ സൃഷ്ടിരേമായ വീക്ഷണങ്ങൾ
കകമാറ്റും ടചയ്തു.
2.പ്രതിരോധ
നിർമ്മാണ
രമഖലയിലുൾടപ്പടെ
ഉഭയകക്ഷി
സുേക്ഷയുും
പ്രതിരോധ സഹകേണവുും കൂെുതൽ വർധിപ്പിക്കാൻ ഇേു രനതാക്കളചും
സമ്മതിച്ചച. അെുത്ത 2+2 വിരദര, പ്രതിരോധ മപ്രിതല രയാ ും എപ്തയുും
രവ ും ജപ്പാനിൽ നെത്താടമന്ന് അവർ സമ്മതിച്ചച.
3. േണ്ട് ോജയങ്ങളചും തമ്മിലുള്ള വളർന്നുവേുന്ന സാമ്പത്തിക ബന്ധടത്ത ഇേു
രനതാക്കളചും അഭിനരിച്ചച. അെുത്ത അച് ് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ജപ്പാനിൽ നിന്ന്
ഇരയയിരലക്ക്
ടരാതു-സവകാേയ
നിരക്ഷരത്തിലുും
ധനസഹായത്തിലുും
5
പ്െിലയൺ ടയൻ എന്ന തങ്ങളചടെ തീേുമാനും നെപ്പിലാക്കുന്നതിന് ഇേുരക്ഷവുും
സുംയുക്തമായി
പ്രവർത്തിക്കണടമന്ന്
അവർ
സമ്മതിച്ചച.
തി
രക്തി
സുംേുംഭത്തിലൂടെ
ബിസിനസ്സ്
നെത്തിപ്പ്
സു മമാക്കാനുും രലാജിസ്റ്റിക്സുും
ടമച്ചടപ്പെുത്തുന്നതിനുും
രകപ്ര
വൺടമന്്
സവീകേിച്ച
നെരെികൾ
പ്രധാനമപ്രി
എെുത്തുരറയുകയുും
ഇരയയിൽ
ജാപ്പനീസ്
കമ്പനികളചടെ
വലിയ
നിരക്ഷരങ്ങടള
രിരുണയ്ക്കാൻ
പ്രധാനമപ്രി
കിഷിദരയാട്
ആവരയടപ്പെുകയുും ടചയ്തു. അത്തേത്തിലുള്ള നിരക്ഷരങ്ങൾ സുഥിരിേമായ
വിതേണ
രൃുംഖല
സൃഷ്ടിക്കാൻ
സഹായിക്കുകയുും
രേസ്രേും
പ്രരയാജനകേമാവുകയുും
ടചയ്ചും.
ഈ
സാഹചേയത്തിൽ
ജാപ്പനീസ്
കമ്പനികൾ
ഇരയയിൽ
നിരക്ഷരും
വർധിപ്പിക്കുകയാടണന്നുും
വിവിധ
രിഎൽഐ രദ്ധതികൾക്ക് കീഴിൽ 24 ജാപ്പനീസ് കമ്പനികൾ വിജയകേമായി
അരരക്ഷിച്ചിട്ടചടണ്ടന്നുും പ്രധാനമപ്രി രമാദി അഭിനരിച്ചച.
4.മുുംകബ-അഹമ്മദാബാദ് കഹ സ്രീഡ് ടറയിൽ (എുംഎഎച്ച്എസ്ആർ)
രദ്ധതിയുടെ നെത്തിപ്പിടല രുരോ തി ഇേു രനതാക്കളചും രേഖടപ്പെുത്തുകയുും
ഈ രദ്ധതിക്കായുള്ള മൂന്നാും
ഡു വായ്രയുടെ രനാട്ടചകൾ കകമാറ്റും
ടചയ്ചന്നതിടന സവാ തും ടചയ്ചകയുും ടചയ്തു. വിവേ വിനിമയ സാരേതിക
വിദയകളചടെ
വർദ്ധിച്ചചവേുന്ന
പ്രാധാനയും
ഇേു
രനതാക്കളചും
എെുത്തുകാണിക്കുകയുും
അെുത്ത
തലമുറ
ആരയവിനിമയ
സാരേതികവിദയകളചടെ
വികസനത്തിൽ
ഇേു
കക്ഷികളചടെയുും
സവകാേയ
രമഖലകൾ
തമ്മിലുള്ള
കൂെുതൽ
സഹകേണും
രപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കാനുും
സമ്മതിച്ചച.
5ജി
, ബിരയാണ്ട്
5ജി
, ടസമികണ്ടക്െറുകൾ
തുെങ്ങിയ

നിർണായകവുും
ഉയർന്നുവേുന്നതുമായ
സാരേതികവിദയകളിടല
സഹകേണത്തിന്ടറ
സാധയതകളചും
അവർ
ചർച്ച
ടചയ്തു.
േണ്ട്
പ്രധാനമപ്രിമാേുും
പ് ീൻ
കഹപ്ഡജൻ
ഉൾടപ്പടെയുള്ള
ക്ലീൻ
എനർജി
രമഖലയിൽ സഹകേണും രക്തമാക്കാൻ സമ്മതിച്ചച.
5.ആളചകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധും കൂെുതൽ വർധിപ്പിക്കാൻ ഇേു രനതാക്കളചും
സമ്മതിച്ചച.
ഇത്തേും
ബന്ധങ്ങൾ
ഉഭയകക്ഷി
ബന്ധത്തിന്ടറ
നടട്ടലലായി
മാറണടമന്ന്
പ്രധാനമപ്രി
കിഷിദ
അഭിപ്രായടപ്പട്ടച.
ഇക്കാേയത്തിൽ,
സ്ടരസികഫ്ഡ്
സ്കിൽഡ്
വർരക്കഴ്സ്
രപ്രാപ് ാമിന്ടറ
നെത്തിപ്പിടല
രുരോ തി
അവർ
പ്രദ്ധിക്കുകയുും
ഈ
രേിരാെി
കൂെുതൽ
വിരുലീകേിക്കാൻ സമ്മതിക്കുകയുും ടചയ്തു. രകാവാക്സിൻ, രകാവിഷീൽഡ്
വാക്സിരനഷൻ
സർട്ടിഫ്ിക്കറ്റചകൾ
കകവരമുള്ള
ഇരയയിൽ
നിന്നുള്ള
യാപ്തക്കാർക്ക്
ജപ്പാനിരലക്കുള്ള
കവാറന്കറൻ
സൗജനയ
പ്രരവരനും
സു മമാക്കുന്നതിന് യാപ്താ നിയപ്രണങ്ങളിൽ കൂെുതൽ ഇളവ് വേുത്തുന്ന
വിഷയും പ്രധാനമപ്രി രമാദി ഉന്നയിച്ചച. ഇരയയുടെ വെക്ക് കിഴക്കൻ
രമഖലയുടെ വികസനത്തിന് മുൻ ണന നൽകുന്നതിന് ഇരയ-ജപ്പാൻ ആക്റ്റ്
ഈസ്റ്റ്
രഫ്ാറും
ഉരരയാ പ്രദമാടണന്ന്
േണ്ട്
രനതാക്കളചും
സമ്മതിച്ചച,
വാർഷിക ഉച്ചരകാെിയിൽ ഇേുരക്ഷവുും തിേിച്ചറിഞ്ഞ വിവിധ രദ്ധതികൾ
രനേടത്ത തടന്ന നെപ്പിലാക്കാൻ ആപ് ഹിക്കുന്നു.
6.സമീരകാല
ആര ാള, പ്രാരദരിക
സുംഭവവികാസങ്ങടളക്കുറിച്ച്
ഇേു
രനതാക്കളചും
കാഴ്ചപ്പാെുകൾ
കകമാറി.
ഇൻരഡാ-രസഫ്ിക്കിരലക്കുള്ള
തങ്ങളചടെ അതാത് സമീരനങ്ങളിടല ഒത്തുരചേലുകൾ അവർ പ്രദ്ധിക്കുകയുും
സവതപ്രവുും
തുറന്നതുും
ഉൾടക്കാള്ളചന്നതുമായ
ഇരരാ-രസഫ്ിക്
രമഖലരയാെുള്ള തങ്ങളചടെ പ്രതിബദ്ധത വീണ്ടുും ഉറപ്പിക്കുകയുും ടചയ്തു.
ഈ
സാഹചേയത്തിൽ, വാക്സിനുകൾ, സ്രകാളർഷിപ്പചകൾ, നിർണായക
സാരേതികവിദയകൾ, അെിഥിരാന
സൗകേയങ്ങൾ
തുെങ്ങിയ
കവാഡിന്ടറ
സമകാലികവുും
പ്കിയാത്മകവുമായ അജണ്ടയിടല രുരോ തിടയ അവർ
സവാ തും ടചയ്തു.
7.സരർരന
രവളയിൽ
തനിക്കുും
തന്ടറ
പ്രതിനിധി
സുംഘത്തിടല
അും ങ്ങൾക്കുും നൽകിയ ഊഷ്മള ആതിഥ്യത്തിന് പ്രധാനമപ്രി കിഷിദരയാട്
പ്രധാനമപ്രി
രമാദി
നരി
രറഞ്ഞു.
അെുത്ത
വാർഷിക
ഉഭയകക്ഷി
ഉച്ചരകാെിക്കായി ജപ്പാൻ സരർരിക്കാൻ പ്രധാനമപ്രി കിഷിദ പ്രധാനമപ്രി
രമാദിടയ ക്ഷണിച്ചച, അരേഹും അത് സരരാഷരത്താടെ സവീകേിച്ചച.

രൊക്കിരയാ
ടമയ് 24, 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.

