Phone call between Prime Minister Shri Narendra Modi and H.E.
SUGA Yoshihide, Prime Minister of Japan
March 09, 2021

ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହାନୁ ଭବ ସୁଗା ୟ ାସି ହୟ
ି େଙ୍କ ସହ ୟେଲି ୟ ାନ୍ ୟ ାୟଗ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଶ୍ରୀ ନୟେନ୍ଦ୍ର ୟମାଦୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ
ମାର୍ଚ୍ଚ 09, 2021
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ଆଜି ରେଲି ର ାନ୍ ର ାରେ ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହାମହୀମ ସୁୋ ର ାସି ହର
ି େଙ୍କ ସହ
କଥାବାର୍ତ୍ତା ରହାଇଛନ୍ତି ।
ଉଭ

ରନତା େତ କିଛି ବର୍ତ ମଧ୍ୟରେ ପାେସ୍ପେି କ ଆସ୍ଥା ଓ ସହଭାେୀ ମୂଲୟରବାଧ ଆଧାେରେ ଭାେତ- ଜାପାନ ବିରେର୍

େଣନୀତିକ ଓ ରବୈଶ୍ୱକ
ି ସହର ାେ ରେତ୍ରରେ ର ଉ ଁ ସକାୋତ୍ମକ ପ୍ରେତି ରଦଖାଇଛନ୍ତି ରସଥ ିରେ ସରନ୍ତାର୍ ବୟକ୍ତ କେି ଛନ୍ତି । େତ
ବର୍ତ ଠାେୁ ରକାଭି େ ୧୯ ରବୈଶ୍ୱକ
ି ମହାମାେୀ ସରେ ଉଭ

ୋଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ର ଉ ଁ ଦ୍ୱିପାେିକ ଭାବ ତଥା ପାେସ୍ପେି କ ବିନିମ

ଘେିଛି ରସଥ ିରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ବୟକ୍ତ କେି ଛନ୍ତି । ନିକେରେ ଉଭ

ପେଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାେେି ତ ବିରେର୍ କୁେଳୀ ଶ୍ରମି କ

(ଏସଏସଡବ୍ ଲୁ) ରେତ୍ରରେ ସହର ାେ ନିମରନ୍ତ ସ୍ୱାେେି ତ ବୁ ଝାମଣା ପତ୍ରକୁ ସ୍ୱାେତ କେି ବା ସହ ଏହାେ

ଥାେୀଘ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ

ନିମରନ୍ତ ଆୋ ବୟକ୍ତ କେି ଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରମାଦୀ ଉରେଖ କେି ଥ ିରଲ ର

ମୁମ୍ମାଇ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ହାଇ ସ୍ୱିଡ୍ ରେଳ (ଏମଏଏଚଏସଆେ) ପ୍ରକଳ୍ପ ରହଉଛି

ଭାେତ- ଜାପାନ ଦ୍ୱିପାେି କ େଣନୀତିକ ସହଭାେୀତାେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ୍ ଉଦାହେଣ ଏବଂ ଏହାେ ସ ଳ େୂପା ନ ରନଇ ରସ ଦୃ ଢ଼ ଆୋ
ପ୍ରକେ କେି ଥ ିରଲ ।
ଉଭ

ରନତା ପାେସ୍ପେି କ ସ୍ୱାଥତ ଜେିତ ଅନୟାନୟ ରେତ୍ରୀ

ପ୍ରକେ କେି ଥ ିରଲ ର

ଓ ରବୈଶ୍ୱକ
ି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମତ ବିନିମ

କେି ଥ ିରଲ ଏବଂ ସହମତ

ଦୁ ଇ ରଦେ ମଧ୍ୟରେ ସହଭାେୀତା ଉଭ ଙ୍କ ପାଇ ଁ ରଦଖା ରଦଉଥ ିବା ସମାନ ଚାରଲଞ୍ଜେ ମୁକାବିଲା

ଦିେରେ େୁେୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କେି ବ । ଏହି ପେି ରପ୍ରେୀରେ ରସମାରନ େୁେୁତ୍ୱ ଆରୋପ କେି କହିଥ ିରଲ ର
ଚିନ୍ତାଧାୋରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅନୟ ୋଷ୍ଟ୍ର

ସମାନ

ଥା ଅରଷ୍ଟ୍ରଲିଆ ଓ ଆରମେି କା କ୍ୱାଦ୍ ପୋମେତରୋଷ୍ଠୀ ଭାରବ ମୂଲୟରବାଧ ଓ ସହମତରେ

ଏଭଳି ହିତକେ ଆରଲାଚନାରେ ସାମି ଲ ରହାଇପାେି ରବ ଏବଂ ଏଭଳି ଆରଲାଚନା ଜାେି େହିବା ଉଚିତ ।
ଉଭ

ରନତା ୨୦୨୨ ମସି ହାରେ ଦୁ ଇ ରଦେ ମଧ୍ୟରେ କୂେରନୈତିକ ସମ୍ପକତ ସ୍ଥାପନେ ୭୦ତେ ବାର୍ି କୀ ପୂେଣ ରହଉଥ ିବାେୁ ଏହି

ଉପଲରେ ଏହାକୁ ଉପ କ୍ତ
ୁ ଭାରବ ପାଳନ କେି ବା ନିମରନ୍ତ ସହମତ ରପାର୍ଣ କେି ଥ ିରଲ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରମାଦୀ ବାର୍ି କ ଦ୍ୱିପାେି କ େିଖେ ରବୈଠକରେ ର ାେ ରଦବାକୁ ଥାେୀଘ୍ର ଭାେତ େସ୍ତରେ ଆସି ବା ପାଇ ଁ ଜାପାନ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସୁୋଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇଥ ିରଲ ।

ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ
ମାର୍ଚ୍ଚ 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.

