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SUGA Yoshihide, Prime Minister of Japan
March 09, 2021

జపాన్ ప్రధాని మాన్య ర
శ్ ీ సుగా యోరహిదే తో టెలిఫోన్ లో మాట్లాడిన్ ప్ర
ధాన్ మంత్రి శ్ర ీ న్రంప్ర మోదీ
మార్చి 09, 2021
ప్రధాన మంత్రి శ్ర ీ నరంప్ర మోదీ జపాన్ ప్రధాని మానయ శ్ర ీ సుగా యోశిహిదే తో మంగళవారం నాడు టెలిఫోన్ లో
మాట్లాడారు.
నేత లు ఇరరూ
ద
గత కొనేే ళళ

లో భారతదేశం-జపాన్ ప్రత్యయ క వ్యయ హాతమ క ప్రరంచ భాగస్వా మయ ం రరస్ప ర

విశ్వా స్ం, ఉమమ డి విలువ ల మార గరరశ కతా ం లో స్కారాతమ కమైన వేగ గతి ని అందుకోవడం రశ్్ా స్ంతృప్తి ని
ి చేశ్వరు. కోవిడ్-19 మహమామ ి నేరథ్య ం లో సైతం కంరటి ఏడాది రండు దేశ్వల మధ్య ఆదాన ప్ర
వయ శ్కం
దానాలను కొనస్వగంచడం అభినంరనీయమని వారు అభిప్రరాయరశ్డారరు. ఇటీవల మెమోరాండమ్ ఆఫ్
కోఆరరశన్ ఆన్ స్పప సిఫైడ్ సిి ల్డర వరి ర్స్

(ఎస్ఎస్డశ్్ాయ ) పై స్ంతకాలు జరగడానిే

కూడా వారు హిస్త
ి ి,

ి చేశ్వరు.
అది వీలైనంత తా రలో ఆచరణ రూరం లోక రాగలరనే ఆశ్వభావానిే వయ శ్కం
మంబయి- అహమదాబాద్ హై స్పప డ్ రైల్డ (ఎమ్ఎహెచ్ఎస్ఆర్స) ప్రరాజెక్టు భారతదేశం-జపాన్ ద్వా పాక్షిక,
వ్యయ హాతమ క భాగస్వా మయ ం తాలూక్ట ఒక చకి ని ఉదాహరణ గా ఉంరని ప్రధాన మంత్రి పేర్ి ంటూ, ఆ
ి
ప్రరాజెక్టు ను స్ఫలతపూరా కం గా అమలులోక తీసుక్టవచేచ ందుక్ట తన తరఫు నుంచి వచనబరత
ధ ను వయ కం
చేశ్వరు.
రరస్ప ర హితం మడిరడి ఉనే ప్రరాంతీయ అంశ్వలను గుించి, ప్రరంచ అంశ్వల ను గుించి నేతలు ఇరద
రూ వాి అభిప్రరాయాల ను ఒకిక మర్కరు తెలియజెప్పప కొని, ఉమమ డి స్వాళళ ను రిష్ి ించడం లో ఇరు
ి చేశ్వరు. ఈ విష్యం
దేశ్వల భాగస్వా మయ ం ఒక ప్రమఖ పాప్త ను పోషంచగలుగుతంరని స్మమ తి ని వయ కం
లో వారు ఆస్ట్రలి
ు యా, యుఎస్ ల వంటి భావస్వరూరయ దేశ్వల తో కాా డ్ స్మూహం లో స్ంప్రదింప్పల మాధ్య
మం దాా రా జతరడ్ం ఎంతైనా ప్రయోజనకరమని, ఈ విధ్మైన ప్రయోజనకర చరచ లు కొనస్వగ తీరాలని
కూడా అంగీకారానిే వెలి్చ్చచ రు.
రండు దేశ్వల మధ్య
యానిే

దౌతయ స్ంబంధాలు ఏరప డి 2022వ స్ంవత్ రానికశ్లా 70 స్ంవత్ రాలు అవుతనే విష్

ఉభయ నేతలు గమనించి, ఈ ఘశ్ట్లునిే

స్మచితమైన రరతి
ధ లో వేడుక గా నిరా హించుకోవాలనే

ి చేశ్వరు.
అంశం పై ఏకాభిప్రరాయానిే వయ కం
ఏట్ల నిరా హించే ద్వా పాక్షిక శిఖర స్మ్మమ ళనానిక హాజరు కావడానిక వీలైనంత తా రలో భారతదేశ్వనిే

స్ంర

ిశ ంచవలసింరంటూ ప్రధాని ర
శ్ ీ సుగా ను ప్రధాన మంత్రి ర
శ్ ీ మోదీ ఆహాా నించ్చరు.

న్యూఢిల్లీ
మార్చి 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.

