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ஜப்பான் பிரதம மந்திரி மாண்புமிகு திரு. சுஹா ய ாஷூஹூயேவை 

பிரதம மந்திரி திரு. நயரந்திர யமாடி  சந்தித்தார்

செப்டம்பர் 23, 2021 

 

பிரதம மந்திரி திரு. நயரந்திர யமாடி 23 சசப்ேம்பர ்2021 அன்று ைாஷிங்ே

ன் டிசி நகரில் குைாே் தவலைரக்ள் உசச்ி மாநாே்டில் கலந்து சகாண்டுள்

ள ஜப்பான் பிரதமர ்மாண்புமிகு திரு. சுஹா ய ாஷுஹூயேவை சந்தித்

து யபசினார.் முதன்முதலாக தாங்கள் யநருக்கு யநர ்சந்தித்து யபசுைதில் 

இரு பிரதம மந்திரிகளும் தங்களது மகிழ்சச்ிவ  சதரிவித்தனர.் திரு. சு

ஹா ஜப்பான் பிரதமராக சபாறுப்யபற்ற சசப்ேம்பர ்2020 முதல் தாங்கள் 

யமற்சகாண்ே மூன்று சதாவலப்யபசி உவர ாேல்கவள அைரக்ள் நிவன

வு கூரந்்தனர.் கேந்த சில ஆண்டுகளாக இந்தி -

ஜப்பான் பிரத்திய க ராஜாங்க உறவுகள் & சரை்யதச பங்யகற்பு ஆகி ை

ற்வற யமம்படுதத்ுைதில் பிரதமராகவும் முதன்வம அவமசச்ரவை சச 

லாளராகவும் இருக்கும் யபாது அைர ்சைளிப்படுத்தி  சபாறுப்புணரவ்ு ம

ற்றும் தவலவமத்துைத்துக்காக பிரதமர ்யமாடி ஜப்பான் பிரதமர ்சுஹாவு

க்கு நன்றி சதரிவித்தார.் சரை்யதச அளவில் சகாயரானா சபருந்சதாற்றுப்

 பரைல் இருந்த யபாதிலும் கூே யோக்கிய ா ஒலிம்பிக் யபாே்டிகள் மற்றும் 

பாராலிம்பிக் யபாே்டிகவள சைற்றிகரமாக நேத்தி முடித்ததற்காக அைர ்

ஜப்பான் பிரதமர ்சுஹாவுக்கு ைாழ்தத்ுகவளத ்சதரிவித்தார.் 

இரு நாடுகளுக்கு இவேய  ான பலதரப்பு உறவுகள் குறித்து இரு பிரதம 

மந்திரிகளும் பரிசீலவன சச ்தனர.் அண்வமக்கால சரை்யதச மற்றும் பி

ராந்தி  ைளரச்ச்ிகள் குறித்து அதிலும் குறிப்பாக ஆப்கானிஸ்தான் குறித்

து இரு தவலைரக்ளும் தங்களது கருத்துகவளப் பரிமாறிக் சகாண்ேனர.் 

சுதந்திரமான, சைளிப்பவே ான மற்றும் அவனைவரயும் உள்ளேக்கி  

இந்தி -

பசிபிக் பிராந்தி த்துக்கான தங்களது சபாறுப்புவேவமகவள அைரக்ள் 

மீண்டும் உறுதிப்படுத்திக் சகாண்ேனர.் பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் மற்

றும் சதாழில்நுே்பங்கள் உள்ளிே்ே பாதுகாைல் மற்றும் பாதுகாப்பு சதாே

ரப்ான இரு தரப்பு கூேட்ுறவை யமம்படுத்தவும் அைரக்ள் பரஸ்பரம் சம்ம

தித்தனர.் 

இரு நாடுகளுக்கிவேயில் அதிகரிதத்ு ைரும் சபாருளாதார ஈடுபாேவ்ே இ

ரு பிரதமரக்ளும் ைரயைற்றனர.் இந்த ஆண்டின் சதாேக்கத்தில் இந்தி ா, 



ஜப்பான் மற்றும் ஆஸ்தியரலி ாவுக்கு இவேயில் சதாேங்கப்பேட்ு உள்ள 

விநிய ாகச ்சங்கிலிதச்தாேவர மீேச்ேடுப்பதற்கான முன்சனடுப்பு நேை

டிக்வகவ  (SCRI) 

அைரக்ள் ைரயைற்றனர.் நிவலவமகவளச ்சமாளிக்க கூடி , பலதரப்பே்

ே மற்றும் நம்பிக்வகக்கு உரி  விநிய ாக சங்கிலி சதாேரக்வள யமம்படு

த்துைதற்கான கூேட்ுச ்சச ல்முவற ாக இது இருக்கிறது. உற்பத்தி, எம்.

எஸ்.எம்.இ. மற்றும் திறன் யமம்பாே்டில் இரு தரப்பு பங்யகற்வபயும் அதிக

ரிப்பதற்கான யதவைவ  பிரதம மந்திரி யமாடி எடுதத்ுக் காே்டினார.் இந்

த ஆண்டு சதாேக்கத்தில் வகச ழுத்திேப்பே்ே குறிப்பிே்ே சதாழில்திற

ன் சகாண்ே சதாழிலாளரக்ள் (SSW) ஒப்பந்தத்வத நவேமுவறப்படுத்துை

து குறித்து பிரதமர ்சுஹா பிரதமர ்யமாடியிேம் விளக்கிக் கூறினார.் அதா

ைது ஜப்பான் தரப்பு 2022 ஆம் ஆண்டு சதாேக்கத்தில் இந்தி ாவில் சதா

ழில் திறன் மற்றும் சமாழி யதரவ்ுகவள நேத்தும் என்று பிரதமர ்சுஹா சத

ரிவித்தார.் 

யகாவிே-்

19 சபருந்சதாற்றுப் பரைல் குறித்தும் அவத சமாளிப்பதற்கான மு ற்சிக

ள் குறித்தும் இரு பிரதமரக்ளும் விைாதித்தனர.் அதிகரித்து ைரும் டிஜிே்ே

ல் சதாழில் நுே்பங்களின் முக்கி தத்ுைம் குறித்து இரு தவலைரக்ளும் சுே்

டிக் காே்டி யதாடு இந்தி -

ஜப்பான் டிஜிே்ேல் கூேட்ுறவின் முன்யனற்றம் குறித்து ஆக்கப்பூரை்மாக ம

திப்பீடு சச ்தனர.் அதிலும் குறிப்பாக ஸ்ோரே்்-

அப்ஸ் பற்றியும் மதிப்பீடு சச ்தனர.் உருைாகிைரும் பல்யைறு புதி  சதா

ழில் நுே்பங்களிலும் மற்றும் யமலும் இவணந்து சச லாற்றுைது குறித்து

ம் அைரக்ள் தங்களது கருத்துக்கவள பகிரந்்து சகாண்ேனர.் பருைநிவல 

மாற்றம் சதாேரப்ான பிரசச்ிவனகள், பசுவம ஆற்றலுக்கு இவேமாற்றம் 

மற்றும் இந்தி ாவின் யதசி  வஹே்ரஜன் ஆற்றல் மிஷனில் ஜப்பான் இ

வணந்து சகாள்ைதற்கான சாத்தி ம் ஆகி ன குறித்தும் விைாதிக்கப்பே்

ேன. 

மும்வப-

அகமதாபாத ்அதிவிவரவு சரயில் (MAHSR) திே்ேத்வத சிக்கல் இல்லாமல் 

சரி ான யநரத்தில் நவேமுவறப்படுத்துைதற்கு உதவும் ைவகயில் மு ற்

சிகவள விவரவுபடுத்துைது குறித்து இரண்டு பிரதமரக்ளும் தங்களது 

சபாறுப்வப மீள உறுதி சச ்து சகாண்ேனர.் 

இந்தி -

ஜப்பான் ஆக்ே் ஈஸ்ே் மன்றத்தின் கீழ் இந்தி ாவின் ைேகிழக்கு பிராந்தி 

த்தில் உள்ள இருதரப்பு ைளரச்ச்ித் திே்ேங்களில் ஏற்பேட்ு ைரும் ைளரச்ச்ி

வ  இரு தவலைரக்ளும் ைரயைற்றனர.்  அத்தவக  கூேட்ு நேைடிக்வக



வ  யமலும் யமம்படுத்துைதற்கான ைா ்ப்புகவளயும் அைரக்ள் குறிப்பிே்

ேனர.் 

கேந்த சில ஆண்டுகளில் இந்தி -

ஜப்பான் கூேட்ுறவில் ஏற்பேட்ுள்ள ைலுைான உந்து சக்தி ஜப்பானின் புதி

  நிரை்ாகத்தின் கீழும் அப்படிய  சதாேரும் என்று பிரதமர ்சுஹா தனது 

நம்பிக்வகவ  சதரிவித்தார.் விவரவில் இந்தி ாவில் நவேசபற இருக்கு

ம் இந்தி  -

ஜப்பான் ைருோந்திர உசச்ி மாநாேட்ுக்கு ஜப்பானின் அடுத்த பிரதம மந்தி

ரிவ  ைரயைற்க காத்திருப்பதாக பிரதமர ்யமாடி சதரிவித்தார.் 

 

வாஷிங்டன் டிெி. 

செப்டம்பர் 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. 

 


