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പ്രധാനമപ്രി പ്രീ നരേപ്ര രമാദിയ ും ജപ്പാന ് പ്രധാനമപ്രി സ ഗ 
രയാഷിഹിരേയ ും തമ്മില് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി 
സെപ്റ്റംബർ 23, 2021 

 

കവാേ ് രനതാക്കള ടട ഉച്ചരകാടിയ്ക്കിടട  വാഷിുംഗ്ടണ് േിസിയില ് വച്ച ് 2021 

ടസര്റുംബേ ് 23ന് പ്രധാനമപ്രി പ്രീ നരേപ്ര രമാദി ജപ്പാന് പ്രധാനമപ്രി  സ ഗാ 

രയാഷിസിരേയ മായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. 

 

തങ്ങള ടട ആദയ രനേിട്ട ള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയില ് ഇേ   പ്രധാനമപ്രിമാേ ും സരരാഷും 

പ്രകടിപ്പിച്ച . സ ഗ ജപ്പാന് പ്രധാനമപ്രിയായി അധികാേരമറ 2020 

ടസര്റുംബേ ് മ തല ള്ള തങ്ങള ടട  മൂന്ന ്

ടടലിര ാണ ് സുംഭാഷണങ്ങള് ഇേ വേ ും  ഊഷ്മളമായി അന സ്മേിച്ച . കഴിഞ്ഞ 

ക റച്ച ് വേഷ്ങ്ങളായി ഇരയ-ജപ്പാന് പ്രരതയക തപ്രരേവ ും ആരഗാളവ മായ 

രങ്കാളിത്തിന് മികച്ച മ രന്നറും സാദ്ധ്യമാക്ക ന്നതില ്പ്രധാനമപ്രിടയന്ന നിലയില ും 

രനേടേത്ത ചീ ് കയാബിനറ് ടസപ്കട്ടറിയ ും എന്ന നിലയില മ ള്ള, വയക്തിരേമായ 

പ്രതിബദ്ധ്തയക്്ക ും രനതൃതവത്തിന ും പ്രധാനമപ്രി രമാദി,  പ്രധാനമപ്രി സ ഗയ്ക്്ക 

നരി അറിയിച്ച . ആരഗാള മഹാമാേിക്കിടയില ും രടാക്കിരയാ ഒളിമ്പികസ് ും 

രാോലിമ്പിക ് ടഗയിമ കള ും വിജയകേമായി സുംഘടിപ്പിച്ചതിന് പ്രധാനമപ്രി 

സ ഗടയ അരേഹും അഭിനരിച്ച . 

 

േണ്ട  പ്രധാനമപ്രിമാേ ും ഇേ ോജയങ്ങള ും തമ്മില ള്ള ബഹ മ ഖ ബന്ധും 

അവരലാകനും ടചയ്യ കയ ും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില ള്ടപ്പടട സമീരകാല ആരഗാള, 

പ്രാരദരിക സുംഭവവികാസങ്ങടളക്ക റിച്ച ് വീക്ഷണങ്ങള് കകമാറ കയ ും ടചയ്ത . 

സവതപ്രവ ും ത റന്നത ും ഉള്രച്ചേക്്ക ന്നത മായ ഒന  ഇന്രോ-രസ ിക ് രമഖല 

എന്നതില ള്ള തങ്ങള ടട പ്രതിബദ്ധ്ത അവേ ് വീണ്ട ും ആവേത്്തിച്ച . പ്രതിരോധ 

ഉരകേണങ്ങള ും സാരങ്കതികവിദയകള ും ഉള്ടപ്പടട ഉഭയകക്ഷി സ േക്ഷയ ും 

പ്രതിരോധ സഹകേണവ ും ടമച്ചടപ്പട ത്ത ന്നതിന് അവേ ്സമ്മതിച്ച . 

 

ഇേ  ോജയങ്ങള ും തമ്മില ് വേദ്്ധ്ിച്ച വേ ന്ന സാമ്പത്തിക ഇടരഴകലിടന േണ്ട ്

പ്രധാനമപ്രിമാേ ും സവാഗതും ടചയ്ത . ഈ വേഷ്ും ആദയും ഇരയ, ജപ്പാന്, ഓസര്പ്ടലിയ 

എന്നിവയ്ക്കിടയില ് സമാേുംഭും ക റിച്ച പ്രതിരോധരരഷിയ ള്്ള വിതേണരൃുംഖല 

മ ന്കകടയ (സകൈ ടചയിന് ടറസിലിയന്സ് ഇനിരഷയറീവ ് -

എസ്.സി.ആേ.്ഐ)പ്രതിരോധരരഷിയ ള്ളത ും കവവിദ്ധ്യമാേന്്നത ും 

വിരവസനീയവ മായ വിതേണരൃുംഖലയ ടട സഹകേണസുംവിധാനും എന്ന 

നിലയില ് അവേ ് സവാഗതും ടചയ്യ കയ ും നിേമ്്മാണ, എും.എസ.്്എും.ഇ (സൂക്ഷ്മ 

ടചറ കിട ഇടത്തേും സുംേുംഭങ്ങള്), കനര ണയ വികസനും എന്നിവയില ്ഉഭയകക്ഷി 

രങ്കാളിത്തും വികസിപ്പിരക്കണ്ടതിന്ടറ ആവരയകത പ്രധാനമപ്രി രമാദി 

എട ത്ത രറഞ്ഞ . ഈ വേഷ്ും ആദയും ഒപ്പ വച്ച നിേേ്ിഷ്ട കനര ണയ 



ടതാഴിലാളികള ടട (എസ്.എസ്.േബ്ല്യ ) കോേ ് പ്രവേത്്തനക്ഷമമാക്ക ന്നതിന്, 2022 

ന്ടറ ത ടക്കത്തില ് ജപ്പാന്ടറ ഭാഗത്ത നിന്ന ും ഇരയയിടല കനര ണയവ ും ഭാഷാ 

രേീക്ഷണങ്ങള ും നടത്ത ടമന്ന ് പ്രധാനമപ്രി സ ഗ പ്രധാനമപ്രി രമാദിടയ 

അറിയിച്ച . 

 

േണ്ട ് പ്രധാനമപ്രിമാേ ും രകാവിേ ് -19 മഹാമാേിടയക്ക റിച്ച ും അതിടന 

അഭിസുംരബാധനടചയ്യ ന്നതിന ള്ള പ്രമങ്ങടളക്ക റിച്ച ും ചേച്്ച ടചയ്ത . 

േിജിറല ് സാരങ്കതികവിദയകള ടട വേദ്്ധ്ിച്ച വേ ന്ന പ്രാധാനയും 

അവേ ് എട ത്ത കാണിക്ക കയ ും, ഇക്കാേയത്തില ് ഇരയ-

ജപ്പാന് േിജിറല ് രങ്കാളിത്തത്തിടല ര രോഗതി പ്കിയാത്മകമായി പ്രരതയകിച്ച ്

സ്റ്റാേട്്ടപ്പ കളിരലത ് വിലയിേ ത്ത കയ ും ടചയ്ത . ഉയേന്്ന വേ ന്ന വിവിധ 

സാരങ്കതികവിദയകളില ് കൂട തല ് സഹകേണടത്തക്ക റിച്ച ള്ള ആരയങ്ങള ും 

അവേ ് കകമാറി. കാലാവസ്ഥാ വയതിയാന പ്രരന്ങ്ങള ും ഹേിത ഊേജ്്ജ 

രേിവേത്്തനവ ും, ഇരയയ ടട രദരീയ കഹപ്േജന് ഊേജ്്ജ ദൗതയവ മായി 

ജാപ്പാന്ടറ സഹകേണത്തിന ള്ള സാധയതകളില ും ചേച്്ചകള ്നടന്ന . 

 

മ ുംകബ-അഹമ്മദാബാദ ് അതിരവഗ ടറയില ് (എും.എ.എച്ച.്എസ്.ആേ)് രദ്ധ്തി 

സ ഗമമായ ും സമയബന്ധിതമായ ും നടപ്പിലാക്ക ന്നതിന് മ രന്നാട്ട ള്ള 

രേിപ്രമങ്ങള്ക്്ക രവണ്ട സൗകേയങ്ങള് ഒേ ക്ക ന്നതിന ള്ള തങ്ങള ടട 

പ്രതിജ്ഞാബദ്ധ്ത േണ്ട ്പ്രധാനമപ്രിമാേ ും ആവേത്്തിച്ച . 

 

ഇരയ-ജപ്പാന് ആക്ട ് ഈസ്്റ്റ ര ാറത്തിന് കീഴില ് ഇരയയ ടട 

വടക്ക കിഴക്കന് രമഖലയിടല ഉഭയകക്ഷി വികസന രദ്ധ്തികളിടല ര രോഗതി 

ഇേ  രനതാക്കള ും സവാഗതും ടചയ്യ കയ ും അത്തേും സഹകേണും 

കൂട തല ് ടമച്ചടപ്പട ത്താന ള്ള സാദ്ധ്യതകടളക്ക റിച്ച ് ചൂണ്ടിക്കാട്ട കയ ും ടചയ്ത . 

കഴിഞ്ഞ ക റച്ച ് വേഷ്ങ്ങളായി ഇരയ-ജപ്പാന് രങ്കാളിത്തത്തില ് രനടിയ രക്തമായ 

ചലനാത്മകത ജപ്പാനില ് ര തിയ ഭേണമ ണ്ടാടയങ്കില ും ത ടേ ടമന്ന 

ആത്മവിരവാസും പ്രധാനമപ്രി സ ഗ പ്രകടിപ്പിച്ച . സമീരഭാവിയില ് ഇരയ-

ജപ്പാന് വാേഷ്ിക ഉച്ചരകാടിക്കായി ജപ്പാനിടല അട ത്ത പ്രധാനമപ്രിടയ 

ഇരയയിരലക്ക ് സവാഗതും ടചയ്യ ന്നതിന് പ്രതീക്ഷിക്ക ന്നതായി പ്രധാനമപ്രി രമാദി 

അറിയിച്ച . 

വാഷിംഗ്ടൺ ഡി.െി. 

സെപ്റ്റംബർ 23, 2021 

 

 

 

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. 

 


