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ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤ ੇਜਾਪ੍ਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਬ ੇਸ ਜੰ ੋਦਰਸਮਆਨ ਟੈਲੀਫਨੋ 'ਤ ੇਹਈੋ ਗੱਲਬਾਤ  

10 ਸਤੰਬਰ, 2020 

 

10 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨ ੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ  ਰੀ ਨਸਰੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਾਪ੍ਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਸਹਮ  ਰੀ ਆਬੇ ਸ ੰਜ ੋਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ 

ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। 
 

2. ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ਸੀ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵਾਾਂ ਨੇਤਾਵਾਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦ ਜੇ ਦੇ ਦੇ ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਫੇਰੀਆਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪ੍ਣੇ 

ਸਾਾਂਝੇ ਤਜ਼ਰਬ ੇਯਾਦ ਕੀਤੇ। 
 

3. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੋਵਾਾਂ ਦੇ ਾਾਂ ਦਰਸਮਆਨ ਸਬੰਧਾਾਂ ਨ ੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬ ਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪ੍ਣੀ ਸਨੱਜੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ 

ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਬੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। 
 

4. ਦੋਨਾਾਂ ਨੇਤਾਵਾਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਜਾਪ੍ਾਨ ਸਵ ੇ  ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਾਂਤਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਢਾਾਂਚ ੇਤਸਹਤ ਮੁੰਬਈ-ਅਸਹਮਦਾਬਾਦ ਹਾਈ 

ਸਪ੍ੀਡ ਰੇਲ (MAHSR) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮੇਤ ਮਜ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਸਸਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਸਹਮਤੀ 

ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸਕ ਦੋਨਾਾਂ ਦੇ ਾਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬ ਤ ਅਤੇ ਸਸਿਰ ਭਾਈਵਾਲੀ COVID ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸਵਚੱ ਕੌਮਾਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰ ੇਲਈ 

ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਵੱਡੀ ਭ ਸਮਕਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। 
 

5. ਦੋਨਾਾਂ ਨੇਤਾਵਾਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਜਪ੍ਾਨੀ ਸਵੈ-ਰੱਸਿਆ ਬਲਾਾਂ ਦਰਸਮਆਨ ਸਪ੍ਲਾਈ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੀ ਆਪ੍ਸੀ ਪ੍ ਰਤੀ 

ਸਵਵਸਿਾ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਸਹਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸਕ ਇਸ ਸਮਝੌਤ ੇਨਾਲ ਦੋਵਾਾਂ ਦੇ ਾਾਂ 

ਦਰਸਮਆਨ ਰੱਸਿਆ ਸਸਹਯੋਗ ਹੋਰ ਡ ੰਘਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹੰਦ-ਪ੍ਰ ਾਾਂਤ ਿੇਤਰ ਸਵਚ  ਾਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਸਿਆ ਵਧੇਗੀ। 
 

6. ਦੋਵਾਾਂ ਨੇਤਾਵਾਾਂ ਨੇ COVID  -19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦ ਜੇ ਦੇ ਦੇ  ਅੰਦਰ ਰਹੇ ਰਹੇ ਆਪੋ੍ ਆਪ੍ਣੇ ਵਸਨੀਕ ਨਾਗਸਰਕਾਾਂ ਨ ੰ 

ਸਦੱਤੀ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ  ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਸਹਮਤੀ ਸਦੱਤੀ ਸਕ ਦੋਨਾਾਂ ਦੇ ਾਾਂ ਦਰਸਮਆਨ ਲੋਕਾਾਂ ਦੇ ਆਪ੍ਸੀ ਮਜ਼ਬ ਤ ਸਬੰਧਾਾਂ ਨ ੰ 

ਕਾਇਮ ਰੱਿਣ ਲਈ ਅਸਜਹ ੇਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਿੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। 
 

7. ਦੋਨਾਾਂ ਨੇਤਾਵਾਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸਕ ਸਪ੍ਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਾਂ ਸਵਚੱ ਭਾਰਤ-ਜਾਪ੍ਾਨ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਵਚ ਆਈ ਮਜ਼ਬ ਤ ਰਫਤਾਰ 

ਭਸਵੱਿ ਸਵੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਾਪ੍ਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨੇਸਿਓਂ ਨੇਸਿਓਂ ਸਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 

ਦਾ ਆਪ੍ਣਾ ਇਰਾਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਬੇ ਨ ੰ ਭਸਵੱਿ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ  ੁੱਭ ਕਾਮਨਾਵਾਾਂ ਸਦੱਤੀਆਾਂ। 
 

ਨਵੀਂ ਸਦਲੀ 

10 ਸਤੰਬਰ, 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. 


