
Prime Minister’s meeting with Prime Minister of 
Japan 
May 24, 2022 

ଜାପାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ ୈଠକ 

 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବରନ୍ଦ୍ର ବମାଦୀ ଆଜ ି ଜାପାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟ ର ଶ୍ରୀ ଫୁମିଓ କଶିଦିାଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ବ ୈଠକ କରଛିନ୍ତ ି । 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଶିଦିା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାତ୍ରୀ ବଭାଜନର ଆବ ାଜନ କରଥିିବେ ।  ଭିିନ୍ନ ବକ୍ଷତ୍ରବର ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସମ୍ପକକ  ଢାଇ ା ସହତି 
କଛି ିଆଞ୍ଚଳକି ଏ ଂ  ଶି୍ୱ ସ୍ତରୀ  ପ୍ରସଙ୍ଗବର ବସମାନଙ୍କର ଫଳପ୍ରଦ ମତ  ନିମି  ବହାଇଥିୋ । 

2.ପ୍ରତରିକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ ବକ୍ଷତ୍ରବର ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସରୁକ୍ଷା ଏ ଂ ପ୍ରତରିକ୍ଷା ସହବ ାଗକୁ ଆହୁର ି  ଢାଇ ାକୁ ଦୁଇ ବନତା ରାଜ ି ବହାଇଥିବେ । 
ବସମାବନ ଏକମତ ବହାଇଛନ୍ତ ିବ  ଖବୁ୍ ଶୀଘ୍ର ଜ ଜାପାନବର ପର ତ୍ତୀକୀ ବ ୈବଦଶକି ଏ ଂ ପ୍ରତରିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀ  ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ବ ୈଠକ ଅନୁଷି୍ଠତ 
ବହାଇପାବର ।  

3.ଦୁଇ ବଦଶ ମଧ୍ୟବର  ଢୁଥି ା ଅର୍କବନତକି ସମ୍ପକକକୁ ଦୁଇ ବନତା ପ୍ରଶଂସା କରଛିନ୍ତ ି। ବସମାବନ ସହମତ ବହାଇଥିବେ ବ  ସରକାରୀ ଏ ଂ 
ବ ସରକାରୀ ବକ୍ଷତ୍ରବର ୫ ଟ୍ରେିି ନ ବ ନ ପୁଞି୍ଜ  ନିବି ାଗ ଏ ଂ ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ  ର୍କ ମଧ୍ୟବର ଜାପାନରୁ ଭାରତକୁ ଆର୍କି ସହା ତା ପାଇ ଁ
ଥି ା ନଷି୍ପତ୍ତୀକୁି କା କୟକାରୀ କର ିା ଦଗିବର ଉଭ  ପକ୍ଷ ମିଳତି ଭା ବର କା କୟ କର ିା ଉଚତି । ଗତ ି ଶକି୍ତ ପଦବକ୍ଷପ ମାଧ୍ୟମବର 
 ୟ ସା ବର ସହଜତା, େଜଷିି୍ଟକ୍ସକୁ ସଦୃୁଢ଼ କର ିା ପାଇ ଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନଆି ାଇଥି ା ପଦବକ୍ଷପ ଉପବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ଆବୋକପାତ କରଥିିବେ ଏ ଂ ଭାରତବର ଜାପାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡକି ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ପୁଞି୍ଜ  ନିବି ାଗକୁ ସମର୍କନ କର ିାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଶିଦିାଙୁ୍କ 
ଅନୁବରାଧ କରଥିିବେ । ଏହପିର ି ନିବି ାଗ ସି୍ଥର ବ ାଗାଣ ଶଙୃ୍ଖଳା ସଷିୃ୍ଟ କର ିାବର ସାହା ୟ କର ି ଏ ଂ ପାରସ୍ପରକି ୋଭଦା କ ବହ  । 
ଏହ ିପରବିପ୍ରକ୍ଷୀବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବମାଦୀ ଜାପାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡକି ପ୍ରଶଂସା କରଛିନ୍ତ ିବ  ବସମାବନ ଭାରତବର ପଞିୁ୍ଜ  ନିବି ାଗ  ୃଦ୍ଧ ିକରୁଛନ୍ତ ି
ଏ ଂ ୨୪ ଟ ିଜାପାନୀ କମ୍ପାନୀ  ଭିିନ୍ନ ପିଏଲ୍ ଆଇ ବ ାଜନାବର ସଫଳତାର ସହ ଆବ ଦନ କରଛିନ୍ତ ି। 

4.ଏହ ି ଦୁଇ ବନତା ମମୁବାଇ-ଅହମ୍ମଦା ାଦ ହାଇ ସି୍ପଡ୍ ବରଳ (ଏମଏଏଚ୍ ଏସ୍ ଆର  ପ୍ରକ୍ପ  କା କୟକାରୀ କର ିାବର ଅ୍ରଗଗତ ି  ରି୍ ବର 
ଉବେଖ କରଛିନ୍ତ ି ଏ ଂ ଏହ ି ପ୍ରକ୍ପ  ପାଇ ଁ ତୃତୀ  ଦଫାର ଋଣ ପ୍ରଦାନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରଛିନ୍ତ ି । ଦୁଇ ବନତା ସୂଚନା ଏ ଂ ବ ାଗାବ ାଗ 
ପ୍ର ୁକି୍ତ ଦିୟାର  ଢୁଥି ା ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଉତ୍ ର୍ାପନ କରଥିିବେ ଏ ଂ ଏହ ିପରବିପ୍ରକ୍ଷୀବର ପର ତ୍ତୀକୀ ପୀଢରି ବ ାଗାବ ାଗ ପ୍ର ୁକି୍ତର  କିାଶବର 
ଦୁଇ ପକ୍ଷର ଘବରାଇ ବକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟବର ଅଧିକ ସହବ ାଗକୁ ଉତ୍ସାହତି କର ିାକୁ ସହମତ ବହାଇଥିବେ । ବସମାବନ ୫ଜ,ି ୫ଜ ି ାହାବର ଏ ଂ 
ବସମିକଣ୍ଡକଟର ଭଳ ି ଜଟଳି ଏ ଂ ଉଦୀ ମାନ ପ୍ର ୁକି୍ତ ଦିୟାବର ସହବ ାଗର ସମ୍ଭା ନା  ରି୍ ବର ମଧ୍ୟ ଆବୋଚନା କରଥିିବେ । ସ ୁଜ 
ହାଇବରାବଜନ ସବମତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକି୍ତ ବକ୍ଷତ୍ରବର ସହବ ାଗକୁ ଆହୁର ିମଜୁ ୁତ କର ିାକୁ ଦୁଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସହମତ ବହାଇଥିବେ ଏ ଂ ଏହ ି
ପରବିପ୍ରକ୍ଷୀବର  ୟ ସା ିକ ସହବ ାଗକୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହତି କରଥିିବେ । 

5.ବୋକଙ୍କ ପାରସ୍ପରକି ସମ୍ପକକକୁ ଆହୁର ି  ୃଦ୍ଧ ି କର ିାକୁ ଦୁଇ ବନତା ରାଜ ି ବହାଇଥିବେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଶିଦିା କହଛିନ୍ତ ି ବ  ଏହପିର ି
ସଂବ ାଗ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସମ୍ପକକର ବମରୁଦଣ୍ଡ ବହ ା ଉଚତି । ଏହ ିପରବିପ୍ରକ୍ଷୀବର, ବସମାବନ ନଦି୍ଦଷି୍ଟ କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକ (ଏସ୍ ଏସ୍ ଡ ୟୟୁ  କା କୟ୍ରମମର 
କା କୟାନବ ନର ଅ୍ରଗଗତ ିଉପବର ଧ୍ୟାନ ବଦଇଥିବେ ଏ ଂ ଏହ ିକା କୟ୍ରମମକୁ ଆହୁର ି ୟାପକ କର ିାକୁ ରାଜ ିବହାଇଥିବେ । ବକାଭାକ୍ସନି ଏ ଂ 
ବକାଭିସେିଡ ଟୀକାକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବନଇ ଭାରତରୁ  ାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାପାନବର ପ୍ରବ ଶକୁ ସୁଗମ କର ିା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବମାଦୀ 
 ାତ୍ରା ପ୍ରତ ିନ୍ଧକକୁ ଆହୁର ି ସହଜ କର ିା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତ ି । ଦୁଇ ବନତା ଏକମତ ବହାଇଥିବେ ବ  ଭାରତର ଉତ୍ତୀର ପୂ କ ଅଞ୍ଚଳର 
 କିାଶକୁ ପ୍ରାର୍ମିକତା ବଦ ାବର ଭାରତ-ଜାପାନ ଅଧିନ ିମ ପୂ କ ବଫାରମ୍ ଉପବ ାଗୀ ଥିୋ ଏ ଂ  ାର୍ିକ ସମି୍ମଳନୀବର ଉଭ  ପକ୍ଷ ଚହି୍ନଟ 
କରଥିି ା  ଭିିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ପ ର ଶୀଘ୍ର ଜ କା କୟକାରତିାକୁ ଅବପକ୍ଷା କରଛିନ୍ତ ି। 

6.ସମ୍ପ୍ରତ ି ଶି୍ୱ ତର୍ା ଆଞ୍ଚଳକି  କିାଶ ଉପବର ଦୁଇ ବନତା ମତ  ନିମି  କରଛିନ୍ତ ି। ବସମାବନ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରବର ଥି ା ନଜିସ୍ୱ 
ଆଭିମଖୁୟବର ସମି୍ମଶ୍ରଣକୁ େକ୍ଷୟ କର ିା ସହତି ଏକ ମକୁ୍ତ, ବଖାୋ ଏ ଂ ଅନ୍ତଭକୂ କ୍ତ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀ  ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତ ିବସମାନଙ୍କର 



ପ୍ରତ ିଦ୍ଧତାକୁ ପନୁଃ ପ୍ରମାଣିତ କରଛିନ୍ତ ି । ଏହ ିପରବିପ୍ରକ୍ଷୀବର, ବସମାବନ କ୍ୱାଡର ସମସାମ ିକ ତର୍ା ଗଠନମଳୂକ ଏବଜଣ୍ଡା  ର୍ା ଟକିା, 
ଛାତ୍ର ୃତ୍ତୀ,ି ଜଟଳି ପ୍ର ୁକି୍ତ ଦିୟା ଏ ଂ ଭିତ୍ତୀଭୂିମିର ଅ୍ରଗଗତକୁି ସ୍ୱାଗତ କରଥିିବେ । 

7.ଏହ ିଗସ୍ତ ସମ ବର ତାଙ୍କର ତର୍ା ତାଙ୍କ ପ୍ରତନିଧିୀଙ୍କ ସଦସୟଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆନ୍ତରକିତା ଏ ଂ ଆତରି୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଶିଦିାଙୁ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ବମାଦୀ ଧନୟ ାଦ ଅପକଣ କରଛିନ୍ତ ି । ପର ତ୍ତୀକୀ  ାର୍ିକ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସମି୍ମଳନୀ ପାଇ ଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଶିଦିା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବମାଦୀଙୁ୍କ ଜାପାନ 
ଗସ୍ତବର ଆସ ିାପାଇଁ ନମିନ୍ତ୍ରଣ କରଥିିବେ  ାହା ଆନନ୍ଦବର ୍ରଗହଣ କରା ାଇଥିୋ । 

 
 

ଟୋକିଓ 
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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. 

 
 


