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ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହାନୁଭବ ସଗୁା ୟ ାସିହୟିେଙ୍କ ସହ ୟେଲିୟ ାନ୍ ୟ ାୟଗ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 

ଶ୍ରୀ ନୟେନ୍ଦ୍ର ୟମାଦୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ 
ମାର୍ଚ୍ଚ 09, 2021 

 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ଆଜ ି ରେଲିର ାନ୍ ର ାରେ ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହାମହୀମ ସେୁା ର ାସିହରିେଙ୍କ ସହ 

କଥାବାର୍ତ୍ତା ରହାଇଛନି୍ତ । 

 

ଉଭ  ରନତା େତ କିଛି ବର୍ତ ମଧ୍ୟରେ ପାେସ୍ପେିକ ଆସ୍ଥା ଓ ସହଭାେୀ ମଲୂୟରବାଧ ଆଧାେରେ ଭାେତ- ଜାପାନ ବିରେର୍ 

େଣନୀତିକ ଓ ରବୈଶ୍ୱକି ସହର ାେ ରେତ୍ରରେ ର ଉ ଁସକାୋତ୍ମକ ପ୍ରେତି ରଦଖାଇଛନି୍ତ ରସଥରିେ ସରନ୍ତାର୍ ବୟକ୍ତ କେିଛନି୍ତ । େତ 

ବର୍ତ ଠାେୁ ରକାଭିେ ୧୯ ରବୈଶ୍ୱକି ମହାମାେୀ ସରେ  ଉଭ  ୋଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ର ଉ ଁ ଦି୍ୱପାେିକ ଭାବ ତଥା ପାେସ୍ପେିକ ବିନିମ  

ଘେିଛି ରସଥରିେ ମଧ୍ୟ ଖସିୁ ବୟକ୍ତ କେିଛନି୍ତ । ନିକେରେ ଉଭ  ପେଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାେେିତ ବିରେର୍ କୁେଳୀ ଶ୍ରମିକ 

(ଏସଏସଡବ୍ଲୁ) ରେତ୍ରରେ ସହର ାେ ନିମରନ୍ତ ସ୍ୱାେେିତ ବୁଝାମଣା ପତ୍ରକ ୁସ୍ୱାେତ କେିବା ସହ ଏହାେ  ଥାେୀଘ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ 

ନିମରନ୍ତ ଆୋ ବୟକ୍ତ କେିଛନି୍ତ ।  

 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରମାଦୀ ଉରେଖ କେିଥରିଲ ର  ମମୁ୍ମାଇ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ହାଇ ସି୍ୱଡ୍ ରେଳ (ଏମଏଏଚଏସଆେ) ପ୍ରକଳ୍ପ ରହଉଛି 

ଭାେତ- ଜାପାନ ଦି୍ୱପାେିକ େଣନୀତିକ ସହଭାେୀତାେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ୍ ଉଦାହେଣ ଏବଂ ଏହାେ ସ ଳ େୂପା ନ ରନଇ ରସ ଦୃଢ଼ ଆୋ 

ପ୍ରକେ କେିଥରିଲ । 

 

ଉଭ  ରନତା ପାେସ୍ପେିକ ସ୍ୱାଥତ ଜେିତ ଅନୟାନୟ ରେତ୍ରୀ  ଓ ରବୈଶ୍ୱକି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମତ ବିନିମ  କେିଥରିଲ ଏବଂ ସହମତ 

ପ୍ରକେ କେିଥରିଲ ର  ଦୁଇ ରଦେ ମଧ୍ୟରେ ସହଭାେୀତା ଉଭ ଙ୍କ ପାଇ ଁ ରଦଖା ରଦଉଥବିା ସମାନ ଚାରଲଞ୍ଜେ ମକୁାବିଲା 

ଦିେରେ େେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ତ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କେିବ । ଏହ ିପେିରପ୍ରେୀରେ ରସମାରନ େେୁୁତ୍ୱ ଆରୋପ କେି କହଥିରିଲ ର  ସମାନ 

ଚିନ୍ତାଧାୋରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅନୟ ୋଷ୍ଟ୍ର  ଥା ଅରଷ୍ଟ୍ରଲିଆ ଓ ଆରମେିକା କ୍ୱାଦ୍ ପୋମେତରୋଷ୍ ଠୀ ଭାରବ ମଲୂୟରବାଧ ଓ ସହମତରେ 

ଏଭଳ ିହତିକେ ଆରଲାଚନାରେ ସାମିଲ ରହାଇପାେିରବ ଏବଂ ଏଭଳ ିଆରଲାଚନା ଜାେି େହବିା ଉଚିତ । 

 

ଉଭ  ରନତା ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଦୁଇ ରଦେ ମଧ୍ୟରେ କୂେରନୈତିକ ସମ୍ପକତ ସ୍ଥାପନେ ୭୦ତେ ବାରି୍କୀ ପେୂଣ ରହଉଥବିାେୁ ଏହ ି

ଉପଲରେ ଏହାକୁ ଉପ କୁ୍ତ ଭାରବ ପାଳନ କେିବା ନିମରନ୍ତ ସହମତ ରପାର୍ଣ କେିଥରିଲ । 

 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରମାଦୀ ବାରି୍କ ଦି୍ୱପାେିକ େଖିେ ରବୈଠକରେ ର ାେ ରଦବାକ ୁ ଥାେୀଘ୍ର ଭାେତ େସ୍ତରେ ଆସିବା ପାଇ ଁଜାପାନ 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସେୁାଙୁ୍କ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇଥରିଲ । 

 

 

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ 
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. 


