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ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤ ੇ ਜਪ੍ਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਹਹਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਗਾ 

ਯੋਸ਼੍ੀਹਹਦ ੇਦਰਹਮਆਨ ਫੋਨ ‘ਤ ੇਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ 

26 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜਪ੍ਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਹਹਮ ਸੁਗਾ ਯੋਸ਼੍ੀਹਹਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ 

। 

ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾਵਾਾਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਦਜੇੂ ਦੇ ਦੇਸ਼੍ ਹਵੱਚ ਕੋਹਵਡ-19 ਦੀ ਸਹਿਤੀ ‘ਤ ੇਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤ ੇਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਤਪ੍ੰਨ 

ਹਵਹ ੰਨ ਖੇਤਰੀ ਅਤ ੇਆਲਮੀ ਚਣੁੌਤੀਆਾਂ ‘ਤੇ ਹਵਚਾਰ-ਵਟਾਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ । ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਾਾਂ ਚਣੁੌਤੀਆਾਂ ਨੰੂ ਦਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗੂੜੇ 

 ਾਰਤ-ਜਪ੍ਾਨ ਸਹਹਯੋਗ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੰੂ ਰੇਖਾਾਂਹਕਤ ਕੀਤਾ । ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਸਹਹਯੋਗ ਲਚਕੀਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ 

ਕਰਨਾ, ਹਵਹਵਧ ਤ ੇ ਰੋਸੇਯੋਗ ਸਪ੍ਲਾਈ ਚੇਨਾਾਂ, ਮਹੱਤਵਪ੍ੂਰਣ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤ ੇਤਕਨੀਕਾਾਂ ਦੀ  ਰੋਸੇਯੋਗ ਸਪ੍ਲਾਈ ਸੁਹਨਸ਼੍ਹਚਤ 

ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਮੈਨੂਫੈਕਚਹਰੰਗ ਤ ੇਕੌਸ਼੍ਲ ਹਵਕਾਸ ਹਵੱਚ ਨਵੀ ਾਂ  ਾਗੀਦਾਰੀ ਹਵਕਹਸਤ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਸੰਦਰ  ਹਵੱਚ ਦੋਹਾਾਂ ਨੇਤਾਵਾਾਂ ਨੇ 

ਆਪ੍ਣੀ ਸ਼੍ਕਤੀਆਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤ ੇਆਪ੍ਸੀ ਲਾ ਕਾਰੀ ਪ੍ਹਰਣਾਮਾਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਨਰਧਾਹਰਤ ਕੁਸ਼੍ਲ ਵਰਕਰ 

(ਐਸੱਐਸੱਡਬਹਲਊ) ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਛੇਤੀ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ‘ਤੇ ਜੋ਼ਰ ਹਦੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਮੰੁਬਈ - ਅਹਹਮਦਾਬਾਦ 

ਹਾਈ ਸਪ੍ੀਡ ਰੇਲ (ਐਮੱਏਐਚੱਐਸੱਆਰ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੰੂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਸਹਹਯੋਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼੍ਾਨਦਾਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰਪੂ੍ ਹਵੱਚ ਵੀ 

ਰੇਖਾਾਂਹਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤ ੇਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਹਵੱਚ ਹਨਯਹਮਤ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ । 

ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾਵਾਾਂ ਨੇ ਕੋਹਵਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ - ਦਜੇੂ ਦੇ ਦੇਸ਼੍ ਹਵੱਚ ਹਨਵਾਸੀ ਨਾਗਹਰਕਾਾਂ ਨੰੂ ਹਦੱਤੀ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤ ੇ

ਸੁਹਵਧਾ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤ ੇਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਸਹਹਮਤ ਹੋਏ । 

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹਜੱਠਣ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ  ਾਰਤ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਗਾ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ । ਉਿੇੱ ਹੀ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹਕ ਹਨਕਟ  ਹਵੱਖ ਹਵੱਚ ਕੋਹਵਡ - 19 ਦੀ 

ਸਹਿਤੀ ਸਹਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ  ਾਰਤ ਹਵੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਗਾ ਦੇ  ਾਰਤ ਆਗਮਨ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨਗੇ । 

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 

26 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 

 

 

 

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. 

 



 


