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ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪ੍ਤੀ ਦਰਮਮਆਨ ਹੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ
2 ਜੂਨ, 2020
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਮਰੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪ੍ਤੀ ਮਹਾਮਮਹਮ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ੍ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ
ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪ੍ਤੀ ਟਰੰਪ੍ ਨੇ “ਸੱਤਾਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ” ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਦੱਸਤਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂ ੰ ਅੱਗੇ
ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਮਹਰ ਕੀਤੀ, ਮਜਸ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪ੍ੂਰਨ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ
ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂ ੰ ਅਮਰੀਕਾ ਮਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ G -7 ਮਸ਼ਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਮਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਮਦੱਤਾ।
ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂ ੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਮਕ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦਾ ਮਵਸਥਾਰਤ ਮੰਚ COVID ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੁ ਨੀਆ ਦੀਆਾਂ ਉਭਰ ਰਹੀਆਾਂ ਹਕੀਕਤਾਾਂ
ਦੇ ਮੁਤਾਮਬਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪ੍ਤੀ ਟਰੰਪ੍ ਦੀ ਮਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਦੂ ਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਕਹਾ ਮਕ ਭਾਰਤ ਨੂ ੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਸ਼ਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂ ੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਾਗਮਰਕ ਤਣਾਅ ਉੱਤੇ ਮਚੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਹੋਣ
ਲਈ ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਸ਼ੁੱਭ ਕਾਮਨਾਵਾਾਂ ਮਦੱਤੀਆਾਂ।
ਦੋਨਾਾਂ ਆਗੂਆਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਚਲੰਤ ਮੁੱਮਦਆਾਂ ਮਜਵੇਂ ਦੋਵਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਅੰਦਰ COVID -19 ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ
ਮਵਸ਼ਵ ਮਸਹਤ ਸੰਗਠਨ ਮਵਚ ਸੁਧਾਰਾਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਵਚਾਰ ਵਟਾਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪ੍ਤੀ ਟਰੰਪ੍ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਵਚ ਕੀਤੀ ਆਪ੍ਣੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਨੂ ੰ ਮਨੱਘੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਕਹਾ ਮਕ ਇਹ ਫੇਰੀ ਕਈ ਕਾਰਨਾਾਂ ਸਦਕਾ ਯਾਦਗਾਰ ਅਤੇ ਇਮਤਹਾਸਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਦੁ ਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਾਂ ਨੂ ੰ ਨਵੀਂ
ਰਫਤਾਰ ਵੀ ਮਦੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਬੇਮਮਸਾਲ ਮਨੱਘਾਪ੍ਨ ਅਤੇ ਖੁੱਲਾਪ੍ਨ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਾਂ ਦੇ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੋਨਾਾਂ ਆਗੂਆਾਂ
ਦਰਮਮਆਨ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਆਪ੍ਸੀ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਸੂਚਕ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਮਦੱਲੀ
2 ਜੂਨ, 2020
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.

