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

ప్రధానమంత్రి శ్ర ీ నరంప్ర మోదీ కి, జపాన్ ప్రధాని శ్ర ీ సుగా యోరహిదే
కుమధ్య జిగిన సమావేశం
సెప్టెెంబర్ 23,

2021

ప్రధాన మంత్రి ర
శ్ ీ నరంప్ర మోదీ క్వా డ్ లీడర్స్

సమిట్ సంరర్భ ం లో 2021, సెప్ం
ట బర్స 23 న

వాశంగ్ టన్ డిసి లో జపాన్ ప్రధాని శ్ర ీ సుగా యోరహిదే తో సమావేశమయ్యా రు.
ప్రధానులు ఇరువురు తాము తొలిసాి గా ముఖాముఖి సమావేశం అవుతూ ఉండటం రట ల
సంతోషానిి వ్ా క్ తం చేశారు. 2020 సెప్ం
ట బర్స లో జపాన్ ప్రధాన మంత్రి గా శ్ర ీ సుగా రరవీ
బాధ్ా తల ను స్వా క్ించిన అరప టి నుంచి వారు ఇరువుి మధ్ా మూడుసారుల జిగిన
టెలిఫోన్ సంభాషణల ను వారు ఎంతో మక్కు వ్ గా గురుత క్క తెచ్చు కొన్ని రు. ప్రధాని
గాను, అంతక్రితం
చీఫ్
కేబినెట్
సెప్క్టి
గాను
గత
కొనిి
సంవ్త్ రాల
లో
భార్తదేశానికి, జపాన్ క్క మధ్ా
ప్రత్యా క్మైన, వ్యా హాతమ క్మైన మియు ప్రరంచ రర్మైన
త
భాగసాా మా ం విషయ్యల లో గొరప ప్రగతి చోటు చేసుకొనేటటుల చూడటం లో శ్ర ీ సుగా వ్ా కిగత
నిబరత
ధ
క్క, ఆయన న్నయక్తా రటిమ క్క ప్రధాన మంత్రి శ్ర ీ నరంప్ర మోదీ శ్ర ీ సుగా క్క
ధ్నా వాదాలు రలిక్వరు. ప్రరంచ మహమామ ి నడుమ టోక్యా
ఒలింపిక్ర క్రీడోత్ వాల
ను, పారాలింపిక్ర గేమ్స్ ను సఫలతపూర్ా క్ం గా ఆతిథ్యా నిి ఇచిు నందుక్క గాను ప్రధాని శ్ర ీ
సుగా క్క ఆయన అభినంరనలు తెలిపారు.
ప్రధానులు ఇరరు
ద
ఉభయ దేశాల మధ్ా గల బహుముఖీన సంబంధాలను సమీక్షంచారు. అఫ్
గానిసాతన్ తో సహా ఇటీవ్లి ప్రాంతీయ రిణామాల పై, ప్రరంచ రిణామాల పై వారు వాి
వాి
అభిప్రాయ్యల
ను
ఒక్ి
కి
మరొక్రు
వెలడి
ల
చేసుకొన్ని రు.
ఒక్
సా తంప్తమైనటవ్ంటి, బాహాటమైనటువ్ంటి, అనిి

రక్షాల ను క్లుపుక్కపోయేటటువ్ంటి ఇండోరసిఫిక్ర ప్రాంతానిి ఆవిషు ించే దిశ లో క్ృషి చేయ్యలని వారు వాి వ్చన బరత
ధ
ను
పునరుదాాటించారు. ర్క్షణ ఉరక్ర్ణాలు, సాంకేతిక్తల ర్ంగం లో ద్వా పాక్షక్ ర్క్షణ, భప్రత
రర్మైన సహక్వరానిి
ప్ంపందించ్చక్యవాలి అనే విషయం లో వారు అంగీక్వరానిి వ్ా క్ తం
చేశారు.
ఆి ిక్ బంధ్ం ప్రుగుతూ ఉండడానిి ప్రధానులు ఇరరు
ద
సాా గతించారు.
జపాన్, భార్తదేశం, ఆస్ట్రలి
ట య్య ల మధ్ా ఈ సంవ్త్ ర్ం మొరటోల ఆటుపోటుల క్క తటుటకొని
నిలచేటటువ్ంటి, వైవిధ్ా భితమైనటువ్ంటి, బరోసా తో కూడినటువ్ంటి సరయి
ల
చైన్ ఏరాప టు
చేర ఉదేశ
ద ా ం తో ఒక్ సమనా య పూిత యంత్రరాంగం రూరం లో సరయ్
ల
చైన్ రెజిలియన్్
ఇనిశయేటివ్
(ఎస్
సిఆర్సఐ)
ని
ప్రవేశప్టడా
ట నిి
సాా గతించారు.
తయ్యీ
ఇరు దేశాల మధ్ా

ర్ంగం, సూక్షమ , లఘు, మధ్ా
తర్హా వాణిజా
సంస ి లు (ఎమ్సఎస్ఎమ్సఇ) ర్ంగం, ఇంక్వ
నైపుణాా భివ్ృదిధ ర్ంగం లలో ద్వా పాక్షక్ భాగసాా మాా ల ను అభివ్ృదిధ రర్చ్చక్యవ్లసిన అవ్సర్ం

ఎంతైన్న ఉంది అని ప్రధాన మంత్రి ర
శ్ ీ నరంప్ర మోదీ ప్రముఖం గా ప్రసాతవించారు. ఈ
సంవ్త్ ర్ం

మొరటోల

సంతక్వలు

అయిన

సెప సిఫైడ్

సిు ల్డ్

(ఎస్ఎస్

వ్ర్ు ర్స్

డబ్ల్లా )

అగ్ిమంట్ ను ఆచర్ణ లోకి తీసుక్క రావ్డం క్యసం 2022 సంవ్త్ ర్ం ఆర్ంభ క్వలం నుంచి
భార్తదేశం లో నైపుణా రీక్షల ను, భాష సంబంధి రీక్షల ను జపాన్ చేరటను
ట ంది అని
ప్రధాని శ్ర ీ సుగా ఈ సంరర్భ ం లో ప్రధాన మంత్రి శ్ర ీ నరంప్ర మోదీ రృషి ట కి తీసుక్క
వ్చాు రు.
క్యవిడ్ -19 మహమామ ి ని గుించి, ఆ మహమామ ి ప్రభావానిి

తగి గంచడం క్యసం చేసుతని

ప్రయతాి ల ను గుించి ప్రధాన మంత్రరులు ఇరరు
ద
చిు ంచారు. డిజిటల్డ టెక్వి లజీ ల
ప్రాముఖా ం

ప్ర్గడం

గుించి

వారు

ప్రముఖం

గా

ప్రసాతవించారు.

భార్తదేశం-జపాన్ డిజిటల్డ భాగసాా మా ం లో, ప్రత్యా కించి శ్సాటర్స ట-అప్్

ఈ

విషయం

లో

లో ప్రగతి ని వారు

సానుకూల రృక్ప థం తో మూల్ా ంక్నం చేశారు. కొతత గా రూపందుతుని

వివిధ్ సాంకేతిక్త

లలో మింత సహక్వరానిి అందించ్చక్యవాలి అనే విషయం లో వారు వాి ఆలోచన లను
వెలడి
ల
చేసుకొన్ని రు. జల వాయు రివ్ర్ తన తో ముడిరడ్ అంశాల పైన, గ్ీన్ ఎనీ ీ
ట్రాని్ శన్ పైన కూడా చర్ు లు జిగాయి. భార్తదేశం సంక్లిప ంచిన నేశనల్డ హైడ్రోజన్
ఎనీ ీ మిశన్ క్క జపాన్ సహక్వరానిి

అందించే అవ్క్వశం పైన సైతం చర్ు

జిగింది.

ముంబయి-అహమదాబాద్ హై స్వప డ్ రైల్డ (ఎమ్సఎహెచ్ఎస్ఆర్స) ప్రాజెక్కట ను అనుక్కని
క్వల్నికే అమలు లోకి తీసుక్క రావ్డం క్యసం చేయవ్లసిన క్ృషి ని వేగిర్ రర్చాలని ప్రధాన
మంత్రరులు ఇరరు
ద
వాి వ్చనబరత
ధ ను పునరుదాాటించారు.
ఇండియ్య-జపాన్

య్యక్ర ట ఈస్ ట ఫోర్మ్స

దాా రా

భార్తదేశం

లోని

ఈశానా

ప్రాంతం

లో

తలప్టిన
ట
ద్వా పాక్షక్ అభివ్ృదిధ రథక్వల లో ప్రగతి ని నేతలు ఇరరు
ద
సాా గతించారు. ఆ
తర్హా సహక్వరానిి
మాట్లలడుకొన్ని రు.

మింత

గా

ప్ంచడానికి

గల

అవ్క్వశాల

ను

గుించి

వారు

గత కొనేి ళ్ళ లో భార్తదేశం-జపాన్ భాగసాా మా ం దాా రా లభించిన బలమైన గతి జపాన్ లో
కొతత పాలన యంత్రరాంగం హయ్యం లో సైతం కొనసాగ గలరని విశాా సానిి ప్రధాని శ్ర ీ సుగా
వ్ా క్ తం చేశారు. సమీర భవిషా తుత లో జిగే ఇండియ్య-జపాన్ వాి ిక్ శఖర్ సమ్మమ ళ్నం క్యసం
జపాన్ తదురి ప్రధాని ని భార్తదేశం లోకి సాా గతించడానికి ఎదురుచూసుతన్ని ను అని
ప్రధాన మంత్రి నరంప్ర మోదీ అన్ని రు.

వాషిెంగ్టన్ డిసి.
సెప్టెెంబర్ 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.

