Phone call between Prime Minister ShriNarendraModi and
H.E. Paul Kagame, President of Rwanda
June 05, 2020
__________________________________________________________________
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਰੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਵਾਾਂਡਾ ਦੇ ਰਾਸ਼੍ਟਰਪ੍ਤੀ ਮਹਾਮਰਹਮ ਪ੍ਾਲ ਕਾਗਾਮ ਰਵਚਕਾਰ ਹੋਈ ਫੋਨ
'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ
5 ਜੂਨ, 2020
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਰੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਵਾਾਂਡਾ ਦੇ ਰਾਸ਼੍ਟਰਪ੍ਤੀ ਮਹਾਮਰਹਮ ਪ੍ਾਲ ਕਾਗਾਮ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ 2018 ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਰਵਾਾਂਡਾ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁ ਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਾਂ ਰਵੱਚ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਉੱਤੇ ਤੱਸਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਰਵਾਾਂਡਾ ਦੇ ਰਾਸ਼੍ਟਰਪ੍ਤੀ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ 2018 ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੁ ਆਰਾ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਰਦੱਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ 200
ਭਾਰਤੀ ਗਾਵਾਾਂ ਨੂ ੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਕਹਾ ਰਕ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਸਦਕਾ ਰਵਾਾਂਡਾ ਦੇ ਬੱਰਚਆਾਂ ਲਈ ਦੁ ੱਧ ਦੀ ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ ਰਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਰਲਆਉਣ
ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਰਮਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਕਸਾਨਾਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਰਵੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੋਨਾਾਂ ਆਗੂਆਾਂ ਨੇ COVID -19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਾਂ ਅਤੇ ਆਰਰਿਕਤਾਵਾਾਂ ਨੂ ੰ ਪ੍ੇਸ਼੍ ਆ
ਰਹੀਆਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਆਪ੍ੋ ਆਪ੍ਣੇ ਦੇਸ਼੍ ਰਵਚ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਰਕਾਾਂ ਦੀ ਖੈਰੀਅਤ
ਨੂ ੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਦੋਨਾਾਂ ਆਗੂਆਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਦੂ ਜੇ ਦੇ
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਾਗਰਰਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਹਰ ਮੁਮਰਕਨ ਮਦਦ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਸਰਹਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਵਾਾਂਡਾ ਦੇ ਰਾਸ਼੍ਟਰਪ੍ਤੀ ਨੂ ੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਰਜੱਠਣ ਲਈ ਰਵਾਾਂਡਾ ਦੇ ਯਤਨਾਾਂ
ਰਵਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਿਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਰਦੱਤਾ। ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼੍ਟਰਪ੍ਤੀ ਕਾਗਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰਵਚ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ
ਕਾਰਗਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਰਵਾਾਂਡਾ ਦੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਦਰ ੜ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਸ਼੍ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਰਵਾਾਂਡਾ ਦੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੀ ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਖੈਰੀਅਤ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਸ਼੍ੁੱਭ ਕਾਮਨਾਵਾਾਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਾਂ।
ਨਵੀਂ ਰਦੱਲੀ
5 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.

