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ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਹਹਮ ਬੈਂਜਾਹਮਨ ਨੇ ਤਨਯਾਹੂ ਹਿਚਾਲੇ ਫ਼ੋਨ
'ਤੇ ਹ਼ੋਈ ਗੱਲਬਾਤ
10 ਜੂਨ, 2020
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਹਹਮ ਬੈਂਜਾਹਮਨ ਨੇ ਤਨਯਾਹੂ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਨਯਾਹੂ ਦੁ ਆਰਾ ਹਾਲ ਹਿਚ ਹੀ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਉੱਤੇ ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਿਾਾਂ ਦੁ ਹਰਾਈਆਾਂ ਅਤੇ
ਭਰ਼ੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਅਤੇ ਸੇਧ ਹੇਠ ਭਾਰਤ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਭਾਈਿਾਲੀ ਅੱਗੇ ਿਧਦੀ
ਰਹੇਗੀ।
ਦ਼ੋਨਾਾਂ ਨੇ ਤਾਿਾਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਿਚਾਲੇ COVID -19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਹਿਚ ਟੀਕੇ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਹਨਦਾਨ ਦੇ
ਖੇਤਰਾਾਂ ਹਿੱਚ ਖ਼ੋਜ ਅਤੇ ਹਿਕਾਸ ਦੀਆਾਂ ਕ਼ੋਹਸ਼ਸ਼ਾਾਂ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਸੰਭਾਹਿਤ ਖੇਤਰਾਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਹਜਨਾਾਂ ਹਿੱਚ ਆਪ੍ਸੀ
ਭਾਈਿਾਲੀ ਨੂ ੰ ਿਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਦ਼ੋਨਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਮਾਹਰ ਟੀਮਾਾਂ ਦਰਹਮਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਿਟਾਾਂਦਰੇ ਨੂ ੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ
'ਤੇ ਸਹਹਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਿੀ ਸਹਹਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹਕ ਅਹਜਹੀ ਭਾਈਿਾਲੀ ਦੇ ਹਸੱਟੇ ਮਨੁ ੱਖਤਾ ਦੇ ਹਿਆਪ੍ਕ ਲਾਭ
ਲਈ ਉਪ੍ਲਬਧ ਕਰਿਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਦ਼ੋਨਾਾਂ ਨੇ ਤਾਿਾਾਂ ਨੇ ਦੁ ਿੱਲੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਹ਼ੋਰ ਮਹੱਤਿਪ੍ੂਰਨ ਹਿਹਸ਼ਆਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਹਲਆ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਸਹਹਮਤੀ ਹਦੱਤੀ
ਹਕ COVID ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੁ ਨੀਆਾਂ ਹਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਹਿਚ ਆਪ੍ਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਹੇਿੰਦ ਸਾਾਂਝੇਦਾਰੀ ਲਈ ਹ਼ੋਰ ਰਸਤੇ
ਖੁੱਲਣਗੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਹਸਹਤ ਤਕਨਾਲ਼ੋ ਜੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿੀਨਤਾ, ਰੱਹਖਆ ਸਹਹਯ਼ੋਗ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲ਼ੋ ਜੀ ਿਰਗੇ
ਖੇਤਰਾਾਂ ਹਿਚ ਪ੍ਹਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਭਾਈਿਾਲੀ ਨੂ ੰ ਿਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹ਼ੋਣ ਦਾ ਹਸੱਟਾ
ਕੱਹਿਆ।
ਦ਼ੋਨਾਾਂ ਆਗੂਆਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਸਾਾਂਝੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਹ਼ੋਏ ਕੌਮਾਾਂਤਰੀ ਹਦਰ ਸ਼ ਹਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਮੌਹਕਆਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ
ਦੂ ਜੇ ਨਾਲ ਹਿਚਾਰ ਿਟਾਾਂਦਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸੰਪ੍ਰਕ ਹਿੱਚ ਰਹਹਣ ਉੱਤੇ ਸਹਹਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਨਿੀਂ ਹਦੱਲੀ
10 ਜੂਨ, 2020
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