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ରସରଟେମ୍ବେ ୨୩ତାେିଖ ଦିନ  ୱାଶିିଂଟନ ଡିସିେ କ୍ୱାଡଡ ରନତୃ ୃନ୍ଦ  ସମି୍ମଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ, ଜାପାନ 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହାମହମି ଶ୍ରୀ ସଗୁା ୟରସାହହିାଇଡଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ କେିଥରିେ । 

ଉଭୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଭାର  ପେସ୍ପେକ ୁ ସାକ୍ଷାତ କେିଥ ିାେୁ ର ଶ ୍ ଖସିୁ  ୟକ୍ତ କେିଥରିେ । ଶ୍ରୀ ସଗୁା ଜାପାନ 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ରନ ା ପରେ ରସରଟେମ୍ବେ ୨୦୨୦େୁ ଏପର୍ଯଡୟନ୍ତ ତିନି ଥେ ଦୂେଭାଷାଜନିତ କରଥାପକଥନେ ଦୁଇରନତା 

ସମ୍ତିୃଚାେଣ କେିଥରିେ  । ଗତ କିଛି  ଷଡ ମଧ୍ୟରେ ଭାେତ-ଜାପାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର େଣନୀତି ଓ ର ୈଶ୍ୱକି ଭାଗିଦାେିତା ସମ୍ପକଡୀୟ କାର୍ଯଡୟ 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମଖୁୟ କୟା ିରନଟ ସଚି  ଭାର  ନିଖଣୁ ଢଙ୍ଗରେ ତୁୋଇଥ ିାେୁ ଶ୍ରୀ ରମାଦୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସଗୁାଙୁ୍କ ଧନୟ ାଦ 

ରଦଇଥରିେ । ର ୈଶ୍ୱକି ମହାମାେୀ ସରତ୍ୱ ସଫଳତାେ ସହ ରଟାକିଓ ଅେିମ୍ପିକ ଓ ପାୋ ଅେିମ୍ପକି ଆରୟାଜନ କେିଥ ିାେୁ ଶ୍ରୀ 

ରମାଦୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଗୁାଙୁ୍କ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥରିେ । 

 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଦ୍ୱୟ ଉଭୟ ରଦଶେ  ହୁମଖୁୀ ସମ୍ପକଡେ ସମୀକ୍ଷା କେି ା ସହ ଆଫଗାନୀସ୍ଥାନ ସରମତ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ର ୈଶ୍ୱକି ଓ 

ଆଞ୍ଚଳିକ ପେିସି୍ଥତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମତ ିନିମୟ କେିଥରିେ ।  ଭାେତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗେୀୟ ଅିଂଚଳରେ ମକୁ୍ତ ଓ ଅ ାଧ 

ଅନ୍ତଭଡୁ କ୍ତୀକେଣ ରନଇ ଉଭୟ ରନତା ରସମାନଙ୍କ ଅଙ୍ଗୀକାେ ଦ୍ଧତାକ ୁରଦାହୋଇଥରିେ । ପ୍ରତିେକ୍ଷା ଉପକେଣ ଓ ର ୈଷୟିକ 

ଜ୍ଞାନ ସରମତ ଦି୍ୱପାକି୍ଷକ ସେୁକ୍ଷା ଓ ପ୍ରତିେକ୍ଷା ସହରର୍ଯାଗ ରନଇ ଉଭୟ ରନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥେିା । 

ଦୁଇ ରନତା ଉଭୟ ରଦଶେ କ୍ରମ ଦି୍ଧଷଣ୍ ୁଆଥକି ସହରର୍ଯାଗକ ୁସ୍ୱାଗତ କେିଥରିେ । ଭାେତ, ଜାପାନ ଓ ଅରରେେିଆ ମଧ୍ୟରେ 

ରର୍ଯାଗାଣ ରକ୍ଷତ୍ରରେ ନମନୀୟତା ପଦରକ୍ଷପ (ଏସସିଆେଆଇ) ସ୍ୱେୂପ ରହାଇଥ ିା  ିଶ୍ୱସନୀୟ, ନମନୀୟ ଓ ସହରର୍ଯାଗଭିତି୍ତକ 

ସମ୍ପକଡ ରନଇ ଚଳିତ ଷଡ ପ୍ରାେମ୍ଭରେ ରହାଇଥ ିା ନିଷ୍ପତି୍ତକ ୁ ଉଭରୟ ସ୍ୱାଗତ କେିଥରିେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରମାଦୀ 
ନିମଡାଣ, ଏମଏସଏ୍ମଇ ଏ ିଂ ରକୌଶଳ  ିକାଶ ରକ୍ଷତ୍ରରେ ଦି୍ୱପାକି୍ଷକ ସହରର୍ଯାଗ ଉପରେ ଆରୋପାତ କେିଥରିେ । 

ନିରି୍ଦ୍ଦର କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକ(ଏସଏସଡ୍ ୍େୁ) ସରିୃ ୋଜିନାମା ଭିତି୍ତରେ ଜାପାନେୁ  ିରଶଷଜ୍ଞ ରକୌଶଳ ଓ ଭାଷା ପେୀକ୍ଷା ୨୦୨୨ 

ପ୍ରାେମ୍ଭରେ ଭାେତରେ ରନର  ର ାେି ଶ୍ରୀ ସଗୁା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରମାଦୀଙୁ୍କ ଅ ଗତ କେିଥରିେ। 

ଦୁଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରକାଭିଡ୍-୧୯ ର ୈଶ୍ୱକି ମହାମାେୀ ସମ୍ପକଡରେ ମଧ୍ୟ ଆରୋଚନା କେିଥରିେ । କ୍ରମ ରି୍ଦ୍ଦଷଣ୍ ୁଡିଜିଟାେ ପ୍ରର୍ଯକିୁ୍ତ 

 ିଜ୍ଞାନ ପେିରପ୍ରକ୍ଷୀରେ  ିରଶଷକେି ରାଟଡଅପ ୍ ରକ୍ଷତ୍ରରେ ଭାେତ-ଜାପାନ ଡିଜିଟାେ ଭାଗିଦାେିତା ଉପରେ ଆରୋକପାତ 

କେିଥରିେ । ରସମାରନ ମଧ୍ୟ ନୂତନଭାର  ଆସଥୁ ିା ର ୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ, ଜଳ ାୟୁ ପେି ତ୍ତଡନ, ଗ୍ରୀନ ଏନଜଡୀ ଅ ସ୍ଥାନ୍ତେ, ଭାେତ 

ଜାତୀୟ ଉଦ୍ର୍ଯାନ ଶକି୍ତ ମିଶନରେ ଜାପାନେ ସହରର୍ଯାଗ ଉପରେ ଆରୋଚନା କେିଥରିେ । 

ଉଭୟ ରନତା ମମୁ୍ବାଇ-ଅହମ୍ମଦା ାଦ ଉଚ୍ଚ ଗତି ସମ୍ପନ୍ନ ରେଳ(ଏମଏଏଚଏସଆେ) ପ୍ରକଳ୍ପେ ଅଗ୍ରଗତି ଓ 

ସମୟନୁସାରେ ଏହାକୁ ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଡ କେି ା ପାଇ ଁ ରସମାନଙ୍କ ଅଙ୍ଗୀକାେ ଦ୍ଧତାକ ୁରଦାହୋଇଥରିେ । 



ଉଭରୟ ଭାେତ-ଜାପାନ ଆକ୍େ ଇର ରଫାେମ ୍ଅଧୀନରେ କାର୍ଯଡୟକାେୀ ରହଉଥ ିା ଦି୍ୱପାକି୍ଷକ  ିକାଶମଳୂକ ସହରର୍ଯାଗ ରନଇ 

ଆରୋଚନା କେିଥରିେ । 

ଜାପାନେ ନୂତନ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାୋ ମଧ୍ୟ ଭାେତ-ଜାପାନ ଭାଗିଦାେିତାେ ରର୍ଯଉ ଁସଫଳତା ଗତ କିଛି ଷଡ ମଧ୍ୟରେ ରହାଇଛି ରସ 

ଦୃରିେୁ ସହରର୍ଯାଗ ଅ ୟାହତ େହ ି ର ାେି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଗୁା ଦୃରଢାକି୍ତ ପ୍ରକାଶ କେିଥରିେ । ନିକଟ ଭ ିଷୟତରେ ଭାେତ-

ଜାପାନ  ାଷିକ ଶଖିେ ସମି୍ମଳନୀରେ ଜାପାନ ପେ ତ୍ତଡୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ ଭାେତରେ ସ୍ୱାଗତ କେି ା ରନଇ ଶ୍ରୀ ରମାଦୀ  ନିଜେ 

ଇଚ୍ଛା  ୟକ୍ତ  କେିଥରିେ । 

  

ୱାଶ ିଂଟନ୍ 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. 


