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ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆବବ ସି ବଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟବେ
ବେଲି ବ ାନବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା
ସେସଟେମ୍ବର 10, 2020
1. 10 ସେସଟେମ୍ବର 2020 ସର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀ ଜାପାନର ମାନୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆସବ
େି ସଜାଙ୍କ େହିତ ସେଲି ସ ାନ୍ ସର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଛନ୍ତି।
2. ସେମାନଙ୍କର ପାରସ୍ପରି କ ବିଶ୍ୱାେ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି ଦୁ ଇ ସନତା ପରସ୍ପରର ସଦଶ ଯାତ୍ରା େମୟସର
ସେମାନଙ୍କର ଅଂଶୀଦାରି ତ ଅନୁ ଭୂତିକୁ ମସନ ପକାଇସଲ।
3. ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମାଦୀ ଦୁ ଇ ସଦଶ ମଧ୍ୟସର େମ୍ପକତକୁ ଦୃ ଢ କରି ବାସର ନିଜର ବୟକ୍ତି ଗତ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଏବଂ ସନତୃ ତ୍ୱ ପାଇ ଁ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସବଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି।
4. ଦୁ ଇ ସନତା ଭାରତ-ଜାପାନ ବିସଶଷ ରଣନୀତିକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଜନିତ ଭାଗୀଦାରୀସର ଢାଞ୍ଚା ଅନ୍ତଗତତ ମୁମ୍ବାଇଅହମ୍ମଦାବାଦ ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ସରଳ (MAHSR) ପରି ସଯାଜନା େହିତ ଜାରି ରହିଥ ିବା େହସଯାଗର ସ୍ଥିତିକୁ େମୀକ୍ଷା କରି ଛନ୍ତି।
ସେମାସନ ଏହି କଥାସର େହମତ ସହାଇଥ ିସଲ ସଯ ଦୁ ଇ ସଦଶ ଭି ତସର ଦୃ ଢ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଭାଗୀଦାରୀ ସକାଭି ଡ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ
ଦୁ ନିଆସର ବିଶ୍ୱ ଜନିତ େମୁଦାୟ ପାଇ ଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଚାେତ କରି ବାକୁ େଞ୍ଚାଳିତ କରି ବାସର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ
କରି ବ।
5. ଦୁ ଇ ସନତା ଭାରତୀୟ େଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଏବଂ ଜାପାନର ଆତ୍ମରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମଧ୍ୟସର ସଯାଗାଣ ଏବଂ ସେବା
ସଯାଗାଣସର ପାରସ୍ପରି କ ପ୍ରାବଧାନ ଉପସର ଚୁ କ୍ତି ନାମାସର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରି ବାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ଛନ୍ତି। ଏହି ଚୁ କ୍ତି ନାମା ଦୁ ଇ ସଦଶ
ମଧ୍ୟସର ପ୍ରତିରକ୍ଷା େହସଯାଗର ଗଭୀରତାକୁ ଆହୁ ରି ବଢାଇବ ଏବଂ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାୋଗରସର ଶାନ୍ତି ଏବଂ େୁରକ୍ଷା
ପାଇ ଁ େହାୟକ ସହବ ସବାଲି ସେମାସନ ମତ ସଦଇଛନ୍ତି।
6. ଦୁ ଇ ସନତା COVID-19 ମହାମାରୀ େମୟସର ପରସ୍ପରର ସଦଶସର ରହୁ ଥ ିବା ନାଗରି କଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥ ିବା
େହାୟତା ପାଇ ଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ େହମତ ସହାଇଛନ୍ତି ସଯ ଦୁ ଇ ସଦଶ ମଧ୍ୟସର ସଲାକଙ୍କ ମଧ୍ୟସର ଥ ିବା
େମ୍ପକତକୁ ବଜାୟ ରଖ ିବା ପାଇ ଁ ଏହି ପ୍ରୟାେ ଜାରି ରଖ ିବା ଆବଶୟକ।
7. ଦୁ ଇ ସନତା ଏହି କଥା ଉପସର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାେ ବୟକ୍ତ କରି ଛନ୍ତି ସଯ ଗତ କିଛି ବଷତ ମଧ୍ୟସର ଭାରତ-ଜାପାନ ଭାଗିଦାରୀ
ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ଶକ୍ତି ଶାଳୀ ଗତି ଭବିଷୟତସର ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ଜାପାନର ନୂ ଆ େରକାରଙ୍କ େହିତ ଘନିଷ୍ ଠ ଭାବସର କାଯତୟ
କରି ବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମାଦୀ ନିଜର ଉସେଶୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭବିଷୟତ ପାଇ ଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସବଙ୍କୁ ଶୁସଭଚ୍ଛା
ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ନୂ ଆ ଦିଲ୍ଲୀ
ବଟେମ୍ବେ 10, 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.

