Meeting between Prime Minister Shri Narendra Modi and
H.E. Mr. SUGA Yoshihide, Prime Minister of Japan
September 23, 2021

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ଓ ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହାମହିମ ଶ୍ରୀ ସୁଗା ୟରସାହିହାଇଡଙ୍କ
ମଧ୍ୟରେ ର ୈଠକ
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23, 2021

ରସରଟେମ୍ବେ ୨୩ତାେି ଖ ଦିନ ୱାଶିିଂଟନ ଡିସିେ କ୍ୱାଡଡ ରନତୃ ୃ ନ୍ଦ ସମ୍ମି ଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ, ଜାପାନ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହାମହିମ ଶ୍ରୀ ସୁଗା ୟରସାହିହାଇଡଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କେି ଥ ିରେ ।
ଉଭୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଭାର

ପେସ୍ପେକୁ ସାକ୍ଷାତ କେି ଥ ି ାେୁ ର ଶ୍ ଖୁସି

ୟକ୍ତ କେି ଥ ିରେ । ଶ୍ରୀ ସୁଗା ଜାପାନ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟି ତ୍ୱ ରନ ା ପରେ ରସରଟେମ୍ବେ ୨୦୨୦େୁ ଏପର୍ଯଡୟନ୍ତ ତିନି ଥେ ଦୂ େଭାଷାଜନିତ କରଥାପକଥନେ ଦୁ ଇରନତା
ସ୍ମତ
ୃ ିଚାେଣ କେି ଥ ିରେ । ଗତ କିଛି ଷଡ ମଧ୍ୟରେ ଭାେତ-ଜାପାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର େଣନୀତି ଓ ର ୈଶ୍ୱକ
ି ଭାଗି ଦାେି ତା ସମ୍ପକଡୀୟ କାର୍ଯଡୟ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖୟ କୟା ିରନଟ ସଚି ଭାର ନିଖଣ
ୁ ଢଙ୍ଗରେ ତୁ ୋଇଥ ି ାେୁ ଶ୍ରୀ ରମାଦୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସୁଗାଙ୍କୁ ଧନୟ ାଦ
ି ଆରୟାଜନ କେି ଥ ି ାେୁ ଶ୍ରୀ
ରଦଇଥ ିରେ । ର ୈଶ୍ୱକ
ି ମହାମାେୀ ସରତ୍ୱ ସଫଳତାେ ସହ ରଟାକିଓ ଅେି ମ୍ପିକ ଓ ପାୋ ଅେି ମ୍ପକ
ରମାଦୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଗାଙ୍କୁ ଅଭି ନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥ ିରେ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଦ୍ୱୟ ଉଭୟ ରଦଶେ ହୁ ମଖ
ୁ ୀ ସମ୍ପକଡେ ସମୀକ୍ଷା କେି ା ସହ ଆଫଗାନୀସ୍ଥାନ ସରମତ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ର ଶ୍ୱ
ୈ କ
ି ଓ
ଆଞ୍ଚଳିକ ପେି ସ୍ଥିତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମତ ିନିମୟ କେି ଥ ିରେ । ଭାେତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗେୀୟ ଅିଂଚଳରେ ମୁକ୍ତ ଓ ଅ ାଧ

ଅନ୍ତଭଡୁକ୍ତୀକେଣ ରନଇ ଉଭୟ ରନତା ରସମାନଙ୍କ ଅଙ୍ଗୀକାେ ଦ୍ଧତାକୁ ରଦାହୋଇଥ ିରେ । ପ୍ରତିେକ୍ଷା ଉପକେଣ ଓ ର ୈଷୟି କ
ଜ୍ଞାନ ସରମତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସୁେକ୍ଷା ଓ ପ୍ରତିେକ୍ଷା ସହରର୍ଯାଗ ରନଇ ଉଭୟ ରନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥ ିୋ ।

ଦୁ ଇ ରନତା ଉଭୟ ରଦଶେ କ୍ରମ ଦ୍ଧିଷଣ
୍ ୁ ଆଥିକ ସହରର୍ଯାଗକୁ ସ୍ୱାଗତ କେି ଥ ିରେ । ଭାେତ, ଜାପାନ ଓ ଅରରେେିଆ ମଧ୍ୟରେ
ରର୍ଯାଗାଣ ରକ୍ଷତ୍ରରେ ନମନୀୟତା ପଦରକ୍ଷପ (ଏସସି ଆେଆଇ) ସ୍ୱେୂପ ରହାଇଥ ି ା ିଶ୍ୱସନୀୟ, ନମନୀୟ ଓ ସହରର୍ଯାଗଭି ତ୍ତିକ
ସମ୍ପକଡ ରନଇ ଚଳିତ ଷଡ ପ୍ରାେମ୍ଭରେ ରହାଇଥ ି ା ନିଷ୍ପତ୍ତି କୁ ଉଭରୟ ସ୍ୱାଗତ କେି ଥ ିରେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରମାଦୀ
ନିମାଡ ଣ, ଏମଏସ୍ଏମଇ ଏ ିଂ ରକୌଶଳ ିକାଶ ରକ୍ଷତ୍ରରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହରର୍ଯାଗ ଉପରେ ଆରୋପାତ କେି ଥ ିରେ ।

ନିର୍ଦ୍ଦିର କୁଶଳୀ ଶ୍ରମି କ(ଏସଏସ୍ଡ ୍ େୁ) ସୃରି ୋଜିନାମା ଭି ତ୍ତିରେ ଜାପାନେୁ ିରଶଷଜ୍ଞ ରକୌଶଳ ଓ ଭାଷା ପେୀକ୍ଷା ୨୦୨୨
ପ୍ରାେମ୍ଭରେ ଭାେତରେ ରନର ର ାେି ଶ୍ରୀ ସୁଗା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରମାଦୀଙ୍କୁ ଅ ଗତ କେି ଥ ିରେ।
ଦୁ ଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରକାଭି ଡ୍-୧୯ ର ୈଶ୍ୱକ
ି ମହାମାେୀ ସମ୍ପକଡରେ ମଧ୍ୟ ଆରୋଚନା କେି ଥ ିରେ । କ୍ରମ ର୍ଦ୍ଦିଷଣ
୍ ୁ ଡିଜିଟାେ ପ୍ରର୍ଯୁକ୍ତି
ି ାନ ପେି ରପ୍ରକ୍ଷୀରେ ିରଶଷକେି ରାଟଡଅପ୍ ରକ୍ଷତ୍ରରେ ଭାେତ-ଜାପାନ ଡିଜିଟାେ ଭାଗି ଦାେି ତା ଉପରେ ଆରୋକପାତ
ଜ୍ଞ
କେି ଥ ିରେ । ରସମାରନ ମଧ୍ୟ ନୂ ତନଭାର ଆସୁଥ ି ା ର ୈଷୟି କ ଜ୍ଞାନ, ଜଳ ାୟୁ ପେି ତ୍ତଡନ, ଗ୍ରୀନ ଏନଜଡୀ ଅ ସ୍ଥାନ୍ତେ, ଭାେତ
ଜାତୀୟ ଉଦ୍ ର୍ଯାନ ଶକ୍ତି ମି ଶନରେ ଜାପାନେ ସହରର୍ଯାଗ ଉପରେ ଆରୋଚନା କେି ଥ ିରେ ।

ଉଭୟ ରନତା ମୁମ୍ବାଇ-ଅହମ୍ମଦା ାଦ ଉଚ୍ଚ ଗତି ସମ୍ପନ୍ନ ରେଳ(ଏମଏଏଚଏସଆେ)
ସମୟନୁ ସାରେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଡ କେି ା ପାଇ ଁ ରସମାନଙ୍କ ଅଙ୍ଗୀକାେ ଦ୍ଧତାକୁ ରଦାହୋଇଥ ିରେ ।

ପ୍ରକଳ୍ପେ

ଅଗ୍ରଗତି

ଓ

ଉଭରୟ ଭାେତ-ଜାପାନ ଆକ୍େ ଇର ରଫାେମ୍ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯଡୟକାେୀ ରହଉଥ ି ା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷି କ
ଆରୋଚନା କେି ଥ ିରେ ।

ିକାଶମୂଳକ ସହରର୍ଯାଗ ରନଇ

ଜାପାନେ ନୂ ତନ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାୋ ମଧ୍ୟ ଭାେତ-ଜାପାନ ଭାଗି ଦାେି ତାେ ରର୍ଯଉ ଁ ସଫଳତା ଗତ କିଛି ଷଡ ମଧ୍ୟରେ ରହାଇଛି ରସ
ଦୃ ରିେୁ ସହରର୍ଯାଗ ଅ ୟାହତ େହି ର ାେି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଗା ଦୃ ରଢାକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କେି ଥ ିରେ । ନିକଟ ଭ ଷ
ି ୟତରେ ଭାେତଜାପାନ ାଷି କ ଶିଖେ ସମ୍ମି ଳନୀରେ ଜାପାନ ପେ ତ୍ତଡୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭାେତରେ ସ୍ୱାଗତ କେି ା ରନଇ ଶ୍ରୀ ରମାଦୀ ନିଜେ
ଇଚ୍ଛା ୟକ୍ତ କେି ଥ ିରେ ।

ୱାଶିଂଟନ୍ ଡ.ସ.
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 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.

