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ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆବବ ସିବଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟବେ 

ବେଲିବ ାନବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା 
ସେସଟେମ୍ବର 10, 2020 

 

1. 10 ସେସଟେମ୍ବର 2020 ସର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀ ଜାପାନର ମାନୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆସବ 

େିସଜାଙ୍କ େହତି ସେଲିସ ାନ୍ ସର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନି୍ତ। 

 

2. ସେମାନଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାେ ଏବଂ ବନୁ୍ଧତାକୁ ନିଶି୍ଚତ କରି ଦୁଇ ସନତା ପରସ୍ପରର ସଦଶ ଯାତ୍ରା େମୟସର 

ସେମାନଙ୍କର ଅଂଶୀଦାରିତ ଅନୁଭୂତକିୁ ମସନ ପକାଇସଲ। 

 

3. ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମାଦୀ ଦୁଇ ସଦଶ ମଧ୍ୟସର େମ୍ପକତକୁ ଦୃଢ କରିବାସର ନିଜର ବୟକି୍ତଗତ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଏବଂ ସନତୃତ୍ୱ ପାଇ ଁ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସବଙୁ୍କ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନି୍ତ। 

 

4. ଦୁଇ ସନତା ଭାରତ-ଜାପାନ ବିସଶଷ ରଣନୀତିକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଜନିତ ଭାଗୀଦାରୀସର ଢାଞ୍ଚା ଅନ୍ତଗତତ ମମୁ୍ବାଇ-

ଅହମ୍ମଦାବାଦ ହାଇ ସି୍ପଡ୍ ସରଳ (MAHSR) ପରିସଯାଜନା େହତି ଜାରି ରହଥିବିା େହସଯାଗର ସି୍ଥତିକୁ େମୀକ୍ଷା କରିଛନି୍ତ। 

ସେମାସନ ଏହ ିକଥାସର େହମତ ସହାଇଥସିଲ ସଯ ଦୁଇ ସଦଶ ଭିତସର ଦୃଢ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଭାଗୀଦାରୀ ସକାଭିଡ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ 

ଦୁନିଆସର ବିଶ୍ୱ ଜନିତ େମଦୁାୟ ପାଇ ଁପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଚାେତ କରିବାକୁ େଞ୍ଚାଳିତ କରିବାସର ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ତ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ 

କରିବ। 

 

5. ଦୁଇ ସନତା ଭାରତୀୟ େଶସ୍ତ୍ର ବାହନିୀ ଏବଂ ଜାପାନର ଆତ୍ମରକ୍ଷା ବାହନିୀ ମଧ୍ୟସର ସଯାଗାଣ ଏବଂ ସେବା 

ସଯାଗାଣସର ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରାବଧାନ ଉପସର ଚୁକି୍ତନାମାସର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନି୍ତ। ଏହ ିଚୁକି୍ତନାମା ଦୁଇ ସଦଶ 

ମଧ୍ୟସର ପ୍ରତିରକ୍ଷା େହସଯାଗର ଗଭୀରତାକୁ ଆହୁରି ବଢାଇବ ଏବଂ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାୋଗରସର ଶାନି୍ତ ଏବଂ େରୁକ୍ଷା 

ପାଇ ଁେହାୟକ ସହବ ସବାଲି ସେମାସନ ମତ ସଦଇଛନି୍ତ। 

 

6. ଦୁଇ ସନତା COVID-19 ମହାମାରୀ େମୟସର ପରସ୍ପରର ସଦଶସର ରହୁଥବିା ନାଗରିକଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥବିା 

େହାୟତା ପାଇ ଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନି୍ତ ଏବଂ େହମତ ସହାଇଛନି୍ତ ସଯ ଦୁଇ ସଦଶ ମଧ୍ୟସର ସଲାକଙ୍କ ମଧ୍ୟସର ଥବିା 

େମ୍ପକତକୁ ବଜାୟ ରଖବିା ପାଇ ଁଏହ ିପ୍ରୟାେ ଜାରି ରଖବିା ଆବଶୟକ। 

 

7. ଦୁଇ ସନତା ଏହ ିକଥା ଉପସର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାେ ବୟକ୍ତ କରିଛନି୍ତ ସଯ ଗତ କିଛି ବଷତ ମଧ୍ୟସର ଭାରତ-ଜାପାନ ଭାଗିଦାରୀ 

ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ଶକି୍ତଶାଳୀ ଗତି ଭବିଷୟତସର ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହବି। ଜାପାନର ନୂଆ େରକାରଙ୍କ େହତି ଘନିଷ୍ଠ ଭାବସର କାଯତୟ 

କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମାଦୀ ନିଜର ଉସେଶୟ ଜଣାଇଛନି୍ତ ଏବଂ ଭବିଷୟତ ପାଇ ଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସବଙୁ୍କ ଶସୁଭଚ୍ଛା 

ଜଣାଇଛନି୍ତ। 

 

ନୂଆ ଦଲି୍ଲୀ  

ବଟେମ୍ବେ 10, 2020 

 

 

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.  

 


