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ଜାପାନ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ର୍ରୃି୍ତ ି

 

ଜାପାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହାମହମି ଶ୍ରୀ ଫୁମିଓ କଶିଦିାଙ୍କ ନମିନ୍ତ୍ରଣକ୍ରମମ ମ  ୁ ୨୦୨୨ ମମ ୨୩ରୁ ୨୪ ମ ାକଓି, ଜାପାନ ଗସ୍ତ କରରି୍ାକୁ 
ଯାଉଛ ି। 

୨୦୨୨ ମାର୍ଚ୍ବମର ଚତୁର୍ଦ୍ବଶ ଭାରତ-ଜାପାନ ର୍ାର୍ଷିକ ସମି୍ମଳନୀ ନମିମେ ମମାମତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଶିଦିାଙୁ୍କ ଆତମିେୟତା ପ୍ରଦାନ କରରି୍ାର 
ମସୌଭାଗୟ ମିଳଥିିଲା । ମ ାକଓିକୁ ମମାର ଯାତ୍ରା ସମୟମର, ମ  ୁଭାରତ-ଜାପାନ ର୍ମିଶର୍ଷ ରଣନୀତକି ତୋ ମର୍ୈଶ୍ୱକି ସହମଯାଗିତାକୁ ମଜଭୁତ 
କରରି୍ା ଉମେ୍ଦଶୟମର ନଜି କୋର୍ାର୍ତ୍ବାକୁ ଆଗକୁ ର୍ଢ଼ାଇର୍ା ପାଇ  ମର୍ଶ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛ ି। 

ଜାପାନମର ମ  ୁଦ୍ୱତିୀୟ କ୍ୱାଡ ମନତା ଶଖିର ସମି୍ମଳନୀମର ମଯାଗମଦର୍,ି ଯାହା ୪ କ୍ୱାଡ ମଦଶଙ୍କର ମନତାମାନଙୁ୍କ କ୍ୱାଡ ପଦମେପଗୁଡ଼କିର 
ପ୍ରଗତ ି ସମୀୋ କରରି୍ାର ଅର୍ସର ମଯାଗାଇର୍ । ଆମମ ଭାରତ-ପ୍ରଶାେ ମହାସାଗର ମେତ୍ରର ର୍କିାଶ ତୋ ଆମପାସ ହତି ନମିିର୍ତ୍ 
ଅେଜବାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼କି ସମ୍ପକବମର ମଧ୍ୟ ର୍ଚିାର ଆଦାନ-ପ୍ରଦାନ କରରୁି୍ । 

 ମ  ୁରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିମଜାମଶଫ ର୍ାଇମଡନଙ୍କ ସହତି ଦ୍ୱପିାେିକ ମର୍ୈଠକମର ର୍ ିସାମିଲ ମହର୍,ି ମଯଉ ଠାମର ଆମମ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମମରକିା ସହ ନଜି 
ର୍ହୁର୍ଧି ଦ୍ୱପିାେିକ ସମ୍ପକବକୁ ଆହୁର ିମଜଭୁତ କରରି୍ା ଲାଗି ଆମଲାଚନା କରରୁି୍ । ଆମମ ଆଞ୍ଚଳକି ର୍କିାଶ ତୋ ଯମୁଗାପମଯାଗୀ ଅେଜବାତୀୟ 
ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼କି ଉପମର ମଧ୍ୟ ନଜି କୋର୍ାର୍ତ୍ବା ଜାର ିରଖିରୁ୍ । 

ନର୍ନରି୍ବାଚତି ଅମଷ୍ଟ୍ରଲୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମଥାନ ିଆଲର୍ାନସି ପ୍ରେମ େର ପାଇ  କ୍ୱାଡ ମନତା ଶଖିର ସମି୍ମଳନୀମର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରମିର୍ । ମ  ୁ
ତାଙ୍କ ସହ ଏକ ଦ୍ୱପିାେିକ ମର୍ୈଠକମର ସାମିଲ ମହର୍ାକୁ ଲେୟ ରଖିଛ,ି ମଯଉ  ସମୟମର ର୍ୟାପକ ରଣନୀତକି ସମନୱୟ ଆଧାରମର ଭାରତ ଓ 
ଅମଷ୍ଟ୍ରଲିଆ ମଧ୍ୟମର ର୍ହୁର୍ଧି ସହମଯାଗ ତୋ ପାରସ୍ପରକି ହତିର ଆଞ୍ଚଳକି ଓ ମର୍ୈଶ୍ୱକି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପମର ଆମଲାଚନା କରାଯିର୍ । 

ଭାରତ ଓ ଜାପାନ ମଧ୍ୟମର ଆେକି ସହମଯାଗ ଆମର ର୍ମିଶର୍ଷ ସାମରକି ତୋ ମର୍ୈଶ୍ୱକି ସହମଯାଗିତାର ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ବ ପଦମେପ । ମାର୍ଚ୍ବ 
ଶଖିର ସମି୍ମଳନୀ ମର୍ମଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଶିଦିା ଓ ମ  ୁ ଜାପାନରୁ ଭାରତକୁ ଆଗାମୀ ୫ ର୍ର୍ଷବମର ସାର୍ବଜନନି ତୋ ଘମରାଇ ନମିର୍ଶ ଏର୍ଂ 
ର୍ରି୍ତ୍ମପାର୍ଷଣମର ମଜପିୱାଇ ୫ ଟିରଲିୟନ ପ୍ରାପ୍ତ କରରି୍ା ପାଇ  ନଜି ଆଗ୍ରହ ମନଇ ମଘାର୍ଷଣା କରଥିିଲୁ । ଆଗାମୀ ଗସ୍ତ ମର୍ମଳ ମ  ୁ ଏହ ି
ଉମେ୍ଦଶୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରରି୍ା ପାଇ  ଆମର ମଦଶଗୁଡ଼କି ମଧ୍ୟମର ଆେକି ସମ୍ପକବଗୁଡ଼କୁି ଆହୁର ିସଦୃୁଢ଼ କରରି୍ା ଲେୟ ସହତି ଜାପାନୀ ର୍ୟର୍ସାୟ 
ଜଗତର ମନତାମାନଙ୍କ ସହ ସାୋତ କରରି୍ ି। 

 ଜାପାନମର ପ୍ରର୍ାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କର ପାଖାପାଖି ୪୦,୦୦୦ ସଦସୟ ଅଛେ,ି ମଯଉ ମାମନ ଜାପାନ ସହତି ଆମ ସମ୍ପକବର ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ବ 
ଆଧାର । ମ  ୁତାଙ୍କ ସହ କୋର୍ାର୍ତ୍ବା କରରି୍ା ପାଇ  ମର୍ଶ ଉତ୍ସୁକ ଅଛ ି। 

 

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ 

ମେ 22, 2022 

 
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. 

 
 


