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జపాన్ ప్రధాని శ్ర ీ సుగా యోరహిదే తో ప్రధాన మంత్రి శ్ర ీ నరంప్ర మోదీ ఈ రోజు న, అంటే సోమవారం 

నాడు, ఫోన్ దా్వ రా మాటా్లడారు. 

 

నేత లు ఉభయులూ వాి వాి దేశాల లో కోవిడ్-19 శ్ తి  ని గుించి చిచ ంచడమే కాకండా ఈ విశ్ా మాి 

ప్రాంతీయ శ్ త ి లో, ప్రరంచ శ్ త ి లో రువ్వా తునన  వివిధ సవాళ్ ాను గుించి ఒకి అభిప్రాయాల ను 

మరొకి కి తెలియజెప్పు కొనాన రు కూడా. ఈ సవాళ్ ాను అధిగమంచడం కోసం భారతదేశ్ం, జపాన్ ల మధయ  

సనిన హిత సహకారం ప్రముఖ పాప్త ను పోషంచగలరంటూ వారు 

ప్రాావించారు. ప్రిఘాతకతా్వ నిన , వివిధతా్వ నిన  కలిగివ్వండేటటువంటి, విశ్ా సనీయం అినటువంటి 

సరయా్ చైన్ లను ఏరాు టు చేయడం కోసం, మహతా పూర ణమైన ామగ్రి ని, టెకిన క్ ల ను ఆధారరడరగిన రీి 

లో ఇచిచ  ప్పచ్చచ కొంటూ ఉండడం కోసం, తయారీ లోను, నైప్పణ్యయ ల వికాసం లోను కొత ా భాగాా మాయ లను 

అభివృద్ధరిరచడం వంటి కారాయ ల ాధన క కలి రనిచేయాలి అని నేత లు సు ష్టం చేశారు. ఈ సంరరభ ం 

లో, ఇరదరు నేత లు వాి వాి బలాలను మేళ్వించడం కోసం, ఇరురక్షాల క లాభద్వయకమైన ఫలిత్వల ను 

రకిక ంచ్చకోవడానికి స్పు ిఫైడ్ ిక ల్ డ్ వరక ర్ స్ (ఎస్ఎస్ డబా్ల్య ) అగ్రిమంటు ను తా రగా కారయ రూరం లోకి 

తీసుక రావలిన అవసరం ఎంతినా ఉంరనాన రు. ముంబి-అహమద్వబాద్ హై స్పు డ్ రైల్ 

(ఎమ్ఎహెచ్ఎస్ఆర్) ప్రాజెకట  ను వాి సహకారం త్వలూక ఒక ప్రిరమిైనటువంటి ఉద్వహరణ గా కూడా 

వారు ప్రముఖంగా పేరొక నాన రు; ఆ ప్రాజెకట  ప్కమయుకంాగా ప్పరోగమసా్త ఉండడానిన  వారు ాా గించారు. 

 

కోవిడ్-19 మహమాా ి కాలం లో ఒక దేశ్ పౌరుల క మరొక దేశ్ం అంద్ధంచినటువంటి ాయానిన , సౌకరాయ లను 

నేత లు ఇరువ్వరు అభినంద్ధంచారు; ఈ విధమైన సమనా యానిన  ఇక ముందు కూడా కొనాగించాలని వారు 

సమా ి ని వయ కంా చేశారు. 

 

విశ్ా మాి తో పోరాడడం లో భారతదేశానికి సహాయానిన  అంద్ధసాునన ందుక ప్రధాని శ్ర ీసుగా యోరహిదే క 

ప్రధాన మంత్రి శ్ర ీనరంప్ర మోదీ ధనయ వాద్వలను కూడా తెలియజేశారు. సమీర భవిష్య తాు లో కోవిడ్-19 శ్ తి  

ఒక కొలికిక  వచిచ ంద్వ అంటే ప్రధాని శ్ర ీసుగా యోరహిదే భారతదేశానికి విచేచ సే సంరరభ ం లో ఆయన క త్వను 

ాా గతం రలుకగలుగుత్వననన  ఆశాభావానిన  సైతం శ్ర ీనరంప్ర మోదీ ప్రకటించారు. 

 

న్యూఢిల్లీ 

ఏప్రిల్ 26, 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. 


