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ಜಪಾನ್ ನ ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ ಗೌರವಾನ್ವಿ ತ ಶ್ರ ೀ ಸುಗಾ ಯೀಶ್ಹಿದೆ ಮತ್ತು
ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ ಶ್ರ ೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೀದಿ ನಡುವಿನ ಭೇಟಿ, ಸಮಾಲೀಚನೆ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23, 2021

ಕ್ವಾ ಡ್ ರಾಷ್ಟ್ ರಗಳ ನಾಯಕರ ಶೃಂಗಸಭೆ ವೇಳೆ 2021ರ ಸೆಪ್್ ೃಂಬರ್ 23ರಂದು ಅಮೆರಿಕ್ವದ ವಾ
ಷೃಂಗ್ ನ್ ಡಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ ಶ್ರ ೀ ನರೃಂದರ ಮೀದಿ ಅವರು ಜಪಾನ್ ನ ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ
ಗೌರವಾನ್ವಾ ತ ಶ್ರ ೀ ಸುಗಾ ಯೀಶ್ಹಿದೆ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದದ ರು.
ಸೃಂಕ್ವರ ಮಿಕ ನಂತರದ ಕ್ವಲದಲ್ಲಿ ಉಭಯ ನಾಯಕರು ನಡೆಸಿದ ಮದಲ ಮುಖಾಮುಖಿ ಭೇ
ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತಸ ವಯ ಕತ ಪ್ಡಿಸಿದರು. ಅವರು ಜಪಾನ್ ನ ಪ್ರ ಧಾನ್ವಯಾಗಿ ಶ್ರ ೀ ಸುಗಾ ಅವರು ಅಧಿಕ್ವ
ರ ಸಿಾ ೀಕರಿಸಿದ 2020ರ ಸೆಪ್್ ೃಂಬರ್ ನಂತರ ಈವರೆಗ್ಗ ನಡೆಸಿದ ಮೂರು ದೂರವಾಣಿ ಸಮಾಲೀ
ಚನೆಗಳನ್ನು ಸಮ ರಿಸಿದರು. ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ ಶ್ರ ೀ ನರೃಂದರ ಮೀದಿ ಅವರು, ಕೆಳದ ಕೆಲವು ವಷ್ಟಷಗ
ಳಲ್ಲಿ ಭಾರತಜಪಾನ್ ವಿಶೇಷ್ಟ ಕ್ವಯಷತಂತರ ಮತ್ತತ ಜಾಗತ್ರಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತತ ಮ ಪ್ರ ಗತ್ರ ಸಧಿಸುವ
ಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ ಯಾಗಿ ಮತ್ತತ ಮದಲು ಮುಖ್ಯ ಸಂಪುಟ ಕ್ವಯಷದಶ್ಷಯಾಗಿ ಜಪಾನ್ ನ
ಪ್ರ ಧಾನ್ವ ಮಂತ್ರರ ಸುಗಾ ಅವರ ವೈಯಕತ ಕಿ ಬದಧ ತೆ ಮತ್ತತ ನಾಯಕತಾ ಕೆೆ ಶ್ರ ೀ ನರೃಂದರ ಮೀದಿ ಧ
ನಯ ವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಜಾಗತ್ರಕ ಸೃಂಕ್ವರ ಮಿಕದ ಮಧ್ಯಯ ಯೇ ಟೀಕಿಯೀ ಒಲ್ಲೃಂಪಿಕ್ಸ್ ಹಾ
ಗೂ ಪಾಯ ರಾ ಒಲ್ಲೃಂಪಿಕ್ಸ ಅನ್ನು ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದದ ಕೆೆ ಪ್ರ ಧಾನ್ವ ಸುಗಾ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂ
ದಿಸಿದರು.
ಉಭಯ ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ ಗಳು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಆಯಾಮದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಪ್ರಿ
ಶ್ೀಲ್ಲಸಿದರು ಮತ್ತತ ಆಫ್ಘಾ ನ್ವಸತ ನ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತ್ರತ ೀಚಿನ ಜಾಗತ್ರಕ ಮತ್ತತ ಪಾರ ದೇಶ್ಕ ಬೆಳವಣಿಗ್ಗಗ
ಳ ಕುರಿತ್ತ ವಿಚಾರ ವಿನ್ವಮಯ ನಡೆಸಿದರು. ಅವರು ಮುಕತ , ಸಾ ತಂತರ ಮತ್ತತ ಎಲಿ ರನ್ನು ಒಳ
ಗೃಂಡ ಇೃಂಡೀಪೆಸಿಫಿಕ್ಸ ಗ್ಗ ತಮಮ ಬದಧ ತೆಯನ್ನು ಪುನರುಚಚ ರಿಸಿದರು. ಅವರು ರಕ್ಷಣಾ ಉಪ್ಕರಣ, ತಂತರ ಜಾಾ ನ
ಸೇರಿದಂತೆ ದಿಾ ಪ್ಕಿಷ ೀಯ ಭದರ ತೆ ಮತ್ತತ ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕ್ವರವನ್ನು ಹೆಚಿಚ ಸಲು ಒಪಿಿ ಕೃಂಡರು.
ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಚ ತ್ರತ ರುವ ಆರ್ಥಷಕ ಸಹಭಾಗಿತಾ ವನ್ನು ಇಬಬ ರೂ ಪ್ರ ಧಾನ್ವಗಳು
ಸಾ ಗತ್ರಸಿದರು. ಸಿಿ ತ್ರಸಿ ಪ್ಕ, ವಿಭಿನು ಮತ್ತತ ವಿಶ್ವಾ ಸಹಷ ಪೂರೈಕೆ ಸರಣಿ ಸಿ ಪ್ನೆ ಕ್ವಯಷತಂ
ತರ ಸಹಭಾಗಿತಾ ಸಧಿಸಲು ಈ ವಷ್ಟಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತತ ಆಸೆ್ ರೀಲ್ಲಯಾ ನ
ಡುವೆ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪ್ಳಿ ಸಿಿ ತ್ರಸಿ ಪ್ಕತಾ (ಎಸ್ ಸಿಆರ್ ಐ) ಆರಂಭಿಸಿದದ ನ್ನು ನಾಯಕರು ಸಾ ಗತ್ರಸಿ
ದರು.
ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ ಶ್ರ ೀ ನರೃಂದರ ಮೀದಿ ಅವರು ಉತ್ಪಿ ದನೆ, ಎೃಂಎಸ್ ಎೃಂಇ ಮತ್ತತ ಕೌಶಲ್ಯಯ ಭಿ
ವೃದಿಧ ಯಲ್ಲಿ ದಿಾ ಪ್ಕಿಷ ೀಯ ಪಾಲುದಾರಿಗ್ಗ ಅಭಿವೃದಿಧ ಪ್ಡಿಸುವ ಅಗತಯ ವಿದೆ ಎೃಂದು ಪ್ರ ಮುಖ್ವಾಗಿ
ಪ್ರ ಸತ ಪಿಸಿದರು. ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ ಸುಗಾ ಅವರು ಈ ವಷ್ಟಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಹಾಕಲ್ಯದ ನ್ವ

ದಿಷಷ್ಟಠ ಕೌಶಲಯ ಹೃಂದಿದ ಕ್ವಮಿಷಕರ (ಎಸ್ ಎಸ್ ಡಬ್ಲಿ ) ಒಪ್ಿ ೃಂದವನ್ನು ಕ್ವಯಾಷಚರಣೆ
ಗಳಿಸಲು ಜಪಾನ್ ಕಡೆಯೃಂದ 2022ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೌಶಲಯ ಮತ್ತತ ಭಾಷಾ ಪ್
ರಿೀಕೆಷ ಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲ್ಯಗುವುದು ಎೃಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇಬಬ ರೂ ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ ಗಳು ಕೀವಿಡ್19 ಸೃಂಕ್ವರ ಮಿಕ ,ಮತ್ತತ ಅದನ್ನು ನ್ವಯಂತ್ರರ ಸಲು ಕೈಗೃಂಡಿರುವ ಪ್ರ ಯತು ಗಳ ಕುರಿತ್ತ ಚರ್ಚಷ
ನಡೆಸಿದರು. ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತರ ಜಾಾ ನಕೆೆ ಪಾರ ಮುಖ್ಯ ಹೆಚಾಚ ಗುತ್ರತ ರುವುದನ್ನು
ಪ್ರ ಮುಖ್ವಾಗಿ ಪ್ರ ಸತ ಪಿಸಿದರು ಮತ್ತತ ಆ ನ್ವಟಿ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ್ಟವಾಗಿ ನವೀದಯ ಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾ
ರತಜಪಾನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಪ್ರ ಗತ್ರಯನ್ನು ಪ್ರಾಮಶ್ಷಸಿದರು. ಅಲಿ ದೆ, ಅವರು ಹಲವು
ಉದ್ಯ ೀನ್ನಮ ಖ್ ತಂತರ ಜಾಾ ನಗಳ ಕುರಿತ್ತ ಇನು ಷ್ಟ್ ಸಹಭಾಗಿತಾ ದ ಕುರಿತ್ತ ವಿಚಾರ ವಿನ್ವಮಯ ನ
ಡೆಸಿದರು. ಹವಾಮಾನ ವೈಪ್ರಿೀತಯ ವಿಷ್ಟಯಗಳು ಮತ್ತತ ಹಸಿರು ಇೃಂಧನ ಪ್ರಿವತಷನೆ ಹಾಗೂ
ಭಾರತದ ರಾಷ್ ರೀಯ ಹೈಡರ ೀಜನ್ ಎನಜಿಷ ಮಿಷ್ಟನ್ ನಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ನ ಸಂಭಾವಯ ಪಾಲುದಾರಿ
ಕೆ ಮತ್ತತ ಇತರೆ ವಿಷ್ಟಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಷ ನಡೆಸಿದರು.
ಮುೃಂಬೈಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಡುವಿನ ಹೈಸಿಿ ೀಡ್ ರೈಲು ಯೀಜನೆ (ಎೃಂಎಎಚ್ ಎಸ್ ಆರ್ ) ಅನ್ನು ಸಕ್ವ
ಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತತ ಸಗುಮರಿೀತ್ರಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನಷಾಠ ನಗಳಿಸುವ ನ್ವಟಿ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಯತು ಗಳನ್ನು ಮುೃಂ
ದುವರಿಸುವ ತಮಮ ಬದಧ ತೆಯನ್ನು ಇಬಬ ರೂ ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ ಗಳು ಪುನರುಚಚ ರಿಸಿದರು.
ಉಭಯ ನಾಯಕರು, ಭಾರತಜಪಾನ್ ಪೂವಷ ಕಿರ ಯಾ ವೇದಿಕೆಯಡಿ ಭಾರತದ ಈಶ್ವನಯ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದಿಧ ಗಾಗಿ ಕೈಗೃಂಡಿರು
ವ ದಿಾ ಪ್ಕಿಷ ೀಯ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೀಜನೆಗಳ ಪ್ರ ಗತ್ರಯನ್ನು ಸಾ ಗತ್ರಸಿದರು ಮತ್ತತ ಅೃಂತಹ ಸಹಕ್ವ
ರವನ್ನು ಮತತ ಷ್ಟ್ ವೃದಿಧ ಸುವ ಸಧಯ ತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ್ವಸಿದರು.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಷ್ಟಷಗಳಲ್ಲಿ ನ ಭಾರತಜಪಾನ್ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗ್ಗ ಬಲ್ಲಷ್ಟಠ ವೇಗ ದ್ರಕಿದೆ ಎೃಂದು ವಿಶ್ವಾ ಸ ವಯ ಕತ ಪ್ಡಿಸಿದ ಪ್ರ ಧಾನ್ವ ಸುಗಾ
ಅವರು, ಜಪಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಹಸ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಅದು ಮುೃಂದುವರಿಯಲ್ಲದೆ ಎೃಂದರು. ಪ್ರ ಧಾನ
ಮಂತ್ರರ ಶ್ರ ೀ ನರೃಂದರ ಮೀದಿ ಅವರು ಭವಿಷ್ಟಯ ದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲರುವ ಭಾರತಜಪಾನ್ ವಾಷಷಕ ಶೃಂಗಸಭೆಗ್ಗ ಮುೃಂದಿನ ಜಪಾನ್ ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ ಯನ್ನು ಆಹಾಾ ನ್ವಸಲು ಎದು
ರು ನೀಡುತ್ರತ ರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ವಾಷೆಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23, 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.

