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March 09, 2021

ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ
ಶ್ರ ೀ ನರೇಂದ್ರ
ಮೀದಿ ಮತ್ತು
ಜಪಾನ್ ಪ್ರ ಧಾನಿ
ಗೌರವಾನಿಿ ತ ಸುಗಾ ಯೀಶ್ಹಿದೆ ನಡುವೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಮಾಲೀಚನೆ
ಮಾರ್ಚ್ 09, 2021
ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ ಶ್ರ ೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೀದಿ ಅವರು ಜಪಾನ್ ಪ್ರ ಧಾನಿ ಗೌರವಾನಿಿ ತ ಸುಗಾ ಯೀಶ್ಹಿದೆ ಅವರೇಂದಿಗೆ
ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಸಮಾಲೀಚನೆ ನಡೆಸಿದ್ರು.
ಪ್ರಸಪ ರ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆಯ ಮೌಲಯ ಗಳ ಮಾಗಗದ್ರ್ಗನದಿೇಂದಾಗಿ ಕಳೆದ್ ಕೆಲವು ವರ್ಗಗಳೇಂದ್ ಭಾರತಜಪಾನ್
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ತೃಪ್ತು ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸಿದ್ರು.
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ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸಿದ್ರು. ಅಲಿ ದೆ. ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಇತ್ರು ೀಚೆಗೆ ನಿದಿಗರ್ಠ ಕೌರ್ಲ ಹೇಂದಿದ್ ಕೆಲಸಗಾರ (ಎಸ್ ಎಸ್
ಡಬ್ಲಿ ) ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಹಕಾರ ಒಪ್ಪ ೇಂದ್ಕೆೆ ಸಹಿ ಹಾಕ್ರುವುದ್ನ್ನನ ಸಿ ಗತ್ರಸಿದ್ರು ಮತ್ತು ಆದ್ಷ್ಟು ಬೇಗ
ಅದ್ನ್ನನ ಅನ್ನಷ್ಠಠ ನಗೊಳಸುವುದ್ನ್ನನ ಎದುರುನೀಡುತ್ರು ರುವುದಾಗಿ ಹೇಳದ್ರು.
ಮುೇಂಬೈ –ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಹೈ ಸಿಪ ೀಡ್ ರೈಲು (ಎೇಂಎಎಚ್ಎಸ್ಆರ್) ಯೀಜನೆ ಭಾರತ-ಜಪಾನ್ ದಿಿ ಪ್ಕ್ಷ ೀಯ
ಕಾಯಗತಂತರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗೆ ಪ್ರ ಕಾರ್ಮಾನ ಉದಾಹರಣೆ ಎೇಂದು ಉಲ್ಿ ೀಖಿಸಿದ್ ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ ನರೇಂದ್ರ ಮೀದಿ,
ಅದ್ರ ಯರ್ಸಿಿ ಅನ್ನಷ್ಠಠ ನಕೆೆ ತಮಮ ಬದ್ಧ ತೆಯನ್ನನ ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸಿದ್ರು.
ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಪ್ರಸಪ ರ ಹಿತಸಕ್ು ಯ ಜಾಗತ್ರಕ ಮತ್ತು ಪಾರ ದೇಶ್ಕ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತ್ತ ತಮಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನನ
ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೇಂಡರು ಮತ್ತು ಸಮಾನಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನನ ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ ಉಭಯ ದೇರ್ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ
ಮಹತಿ ದ್ ಪಾತರ

ವಹಿಸಲ್ಲದೆ ಎೇಂಬ ಬಗೆೆ

ರಾರ್ು ರಗಳಾದ್ ಆಸ್ಟು ರೀಲ್ಲಯಾ ಮತ್ತು

ಸಹಮತ ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸಿದ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟು ನಲ್ಲಿ , ಸಮಾನ ಮನಸೆ

ಅಮೆರಿಕಾ ಮತ್ರು ತರ ರಾರ್ು ರಗಳೇಂದಿಗೆ ಕಾಿ ಡ್ ಸಮಾಲೀಚನೆಗಳ

ರೂಪ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮೌಲಯ ಯುತ, ಉಪ್ಯುಕು ಸಮಾಲೀಚನೆಗಳನ್ನನ ಮುೇಂದುವರಿಸಲು ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಒಪ್ತಪ ಗೆ
ಸೂಚಿಸಿದ್ರು.
ಉಭಯ ದೇರ್ಗಳ ನಡುವೆ ರಾಜತೇಂತ್ರರ ಕ ಸಂಬಂಧ ಸಾ ಪ್ನೆಯಾಗಿ 2022ಕೆೆ 70 ವರ್ಗ ಪೂರ್ಗಗೊಳಳ ಲ್ಲದೆ ಎೇಂಬ
ಅೇಂರ್ವನ್ನನ ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಉಲ್ಿ ೀಖಿಸಿದ್ರು ಮತ್ತು ಅದ್ನ್ನನ ಅರ್ಗಪೂರ್ಗವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ಒಪ್ತಪ ದ್ರು.
ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ ಅವರು ವಾರ್ಷಗಕ ದಿಿ ೀಪ್ಕ್ಷ ೀಯ ಶೇಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆದ್ಷ್ಟು ಬೇಗ ಭಾರತಕೆೆ ಭೇಟ್ಟ
ನಿೀಡುವಂತೆ ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ ಸುಗಾ ಅವರನ್ನನ ಆಹಾಿ ನಿಸಿದ್ರು.

ನವ ದೆಹಲಿ
ಮಾರ್ಚ್ 09, 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.

