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ஜப்பான் பிரதமருடன் பிரதமரின் சந்திப்பு
மே 24, 2022
பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி இன்று ஹெச்.இ.யுடன் இருதரப்பு சந்திப்பை நடத்தினார்.
புமியோ கிஷிடா, ஜப்பான் பிரதமர் திரு. கிஷிடா, பிரதமர் மோடிக்கு இரவு
விருந்தையும் வழங்கினார். பல்வேறு துறைகளில் இருதரப்பு உறவுகளை
மேம்படுத்துவது மற்றும் சில பிராந்திய மற்றும் உலகளாவிய பிரச்சினைகள் குறித்து
அவர்கள் ஆக்கப்பூர்வமான கருத்துக்களை பரிமாறிக் கொண்டனர்.
2. இருதரப்பு பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பை மேலும் மேம்படுத்த இரு
தலைவர்களும் ஒப்புக்கொண்டனர், இதில் பாதுகாப்பு உற்பத்தி துறை உட்பட. அடுத்த
2 + 2 வெளியுறவு மற்றும் பாதுகாப்பு அமைச்சர்கள் கூட்டம் ஜப்பானில் விரைவில்
நடத்தப்படலாம் என்று அவர்கள் ஒப்புக்கொண்டனர்.
3. இரு நாடுகளுக்கும் இடையே வளர்ந்து வரும் பொருளாதார உறவுகளை இரு
தலைவர்களும் பாராட்டினர். அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் ஜப்பானில் இருந்து
இந்தியாவிற்கு பொது மற்றும் தனியார் முதலீடு மற்றும் நிதியுதவியில் 5 டிரில்லியன்
யென்கள் இருக்க வேண்டும் என்ற தங்கள் முடிவை செயல்படுத்துவதற்கு இரு தரப்பும்
கூட்டாக செயல்பட வேண்டும் என்று அவர்கள் ஒப்புக்கொண்டனர். கதி சக்தி
முன்முயற்சியின் மூலம் எளிதாக வணிகம், தளவாடங்களை மேம்படுத்துவதற்கு இந்திய
அரசு எடுத்துள்ள நடவடிக்கைகளை எடுத்துரைத்த பிரதமர், ஜப்பானிய கம்பெனிகள்
மூலம் அதிக முதலீடுகளை ஆதரிக்குமாறு பிரதமர் கிஷிடாவை வலியுறுத்தினார்.
இத்தகைய முதலீடுகள் நெகிழ்ச்சியான விநியோகச் சங்கிலிகளை உருவாக்க
உதவுவதோடு, பரஸ்பரம் பயனளிக்கும். இந்நிலையில், ஜப்பான் நிறுவனங்கள்
இந்தியாவில் முதலீடுகளை அதிகரித்து வருவதாகவும், பல்வேறு பிஎல்ஐ திட்டங்களின்
கீழ் 24 ஜப்பான் நிறுவனங்கள் வெற்றிகரமாக விண்ணப்பித்துள்ளதாகவும் பிரதமர் மோடி
பாராட்டினார்.
4. இரு தலைவர்களும் மும்பை-அகமதாபாத் அதிவேக ரயில் (MAHSR) திட்டத்தை
செயல்படுத்துவதில் உள்ள முன்னேற்றத்தை குறிப்பிட்டனர் மற்றும் இந்த திட்டத்திற்கான
3 வது தவணை கடனுக்கான குறிப்புகளில் கையெழுத்திட்டதை வரவேற்றனர். தகவல்
மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பங்களின் அதிகரித்துவரும் முக்கியத்துவத்தை இரு
தலைவர்களும் எடுத்துரைத்ததோடு, அடுத்த தலைமுறை தகவல் தொடர்பு
தொழில்நுட்பங்களை மேம்படுத்துவதில் இரு தரப்பு தனியார் துறைகளுக்கு இடையே
அதிக ஒத்துழைப்பை ஊக்குவிக்க ஒப்புக்கொண்டனர். 5G, 5Gக்கு அப்பால் மற்றும்
குறைக்கடத்திகள் போன்ற முக்கியமான மற்றும் வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்களில்

ஒத்துழைப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் குறித்தும் அவர்கள் விவாதித்தனர். பசுமை
ஹைட்ரஜன் உள்ளிட்ட தூய்மையான ஆற்றல் துறையில் ஒத்துழைப்பை ஆழப்படுத்த இரு
பிரதமர்களும் ஒப்புக்கொண்டனர், மேலும் இது சம்பந்தமாக, வணிக ஒத்துழைப்புக்கு
அதிக வணிகத்தை ஊக்குவித்தனர்.
5. மக்கள் இடையேயான தொடர்பை மேலும் அதிகரிக்க இரு தலைவர்களும்
ஒப்புக்கொண்டனர். இத்தகைய இணைப்புகள் இருதரப்பு உறவுகளின்
முதுகெலும்பாக அமைய வேண்டும் என்று பிரதமர் கிஷிடா குறிப்பிட்டார். இது
சம்பந்தமாக, அவர்கள் குறிப்பிட்ட திறன்மிக்க தொழிலாளர்கள் (SSW) திட்டத்தை
செயல்படுத்துவதில் உள்ள முன்னேற்றத்தை கவனத்தில் கொண்டு, இந்த திட்டத்தை
மேலும் அதிகரிக்க ஒப்புக்கொண்டனர். இந்தியாவில் இருந்து கோவாக்சின் மற்றும்
கோவிஷீல்டு தடுப்பூசி சான்றிதழ்களை எடுத்துச் செல்லும் பயணிகள் ஜப்பானுக்குள்
தனிமைப்படுத்தப்பட்ட இலவச நுழைவை எளிதாக்கும் வகையில் பயணக்
கட்டுப்பாடுகளை மேலும் தளர்த்துவது குறித்த பிரச்சினையை பிரதமர் மோடி
எழுப்பினார். இந்தியாவின் வடகிழக்கு பிராந்தியத்தின் வளர்ச்சிக்கு முன்னுரிமை
அளிப்பதில் இந்தியா-ஜப்பான் ஆக்ட் ஈஸ்ட் ஃபோரம் பயனுள்ளதாக இருந்தது என்று இரு
தலைவர்களும் ஒப்புக்கொண்டனர், மேலும் வருடாந்திர உச்சிமாநாட்டின் போது இரு
தரப்பாலும் அடையாளம் காணப்பட்ட பல்வேறு திட்டங்களை முன்கூட்டியே
செயல்படுத்த எதிர்பார்த்தனர்.
6. சமீபத்திய உலகளாவிய மற்றும் பிராந்திய வளர்ச்சிகள் குறித்து இரு தலைவர்களும்
கருத்துகளை பரிமாறிக் கொண்டனர். இந்தோ-பசிபிக் பகுதிக்கான அந்தந்த
அணுகுமுறைகளில் உள்ள ஒருங்கிணைப்புகளை அவர்கள் குறிப்பிட்டனர் மற்றும்
இலவச, திறந்த மற்றும் உள்ளடக்கிய இந்தோ-பசிபிக் பிராந்தியத்திற்கான தங்கள்
உறுதிப்பாட்டை மீண்டும் உறுதிப்படுத்தினர். இந்த சூழலில், தடுப்பூசிகள்,
உதவித்தொகைகள், முக்கியமான தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு போன்ற
Quad இன் சமகால மற்றும் ஆக்கபூர்வமான நிகழ்ச்சி நிரலில் முன்னேற்றத்தை அவர்கள்
வரவேற்றனர்.
7. இந்த பயணத்தின் போது தனக்கும் அவரது குழு உறுப்பினர்களுக்கும் அளிக்கப்பட்ட
அரவணைப்பு மற்றும் விருந்தோம்பலுக்கு பிரதமர் கிஷிடாவுக்கு பிரதமர் மோடி நன்றி
தெரிவித்தார். அடுத்த ஆண்டு இருதரப்பு உச்சி மாநாட்டிற்கு ஜப்பான் வருமாறு பிரதமர்
மோடிக்கு பிரதமர் கிஷிடா அழைப்பு விடுத்தார், அது மகிழ்ச்சியுடன்
ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது.
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