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ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਰਦੰਰ ਮੋਦੀ ਅਤ ੇ ਜਾਪ੍ਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਰਹਮ ਸੁਗਾ ਯਸੋ਼੍ੀਰਹਦ ੇ

ਦਰਰਮਆਨ ਹਈੋ ਫੋਨ 'ਤ ੇਗੱਲਬਾਤ  

25 ਸਤੰਬਰ, 2020 

 
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਰੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਪ੍ਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਰਹਮ ਸੁਗਾ ਯੋਸ਼੍ੀਰਹਦ ੇਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। 
 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਗਾ ਨ ੰ ਉਨਾਾਂ ਦੇ ਜਾਪ੍ਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਰਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਆਪ੍ਣੇ ਟੀਚ ੇ

ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ। 
 

ਦੋਨੋਂ  ਆਗ  ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਰਹਮਤ ਸਨ ਰਕ ਭਾਰਤ-ਜਾਪ੍ਾਨ ਰਵਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਾਂਤਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੇ ਰਪ੍ਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਾਂ 

ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀਆਾਂ ਮੱਲਾਾਂ ਮਾਰੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਆਪ੍ਸੀ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸਾਾਂਝੀਆਾਂ ਕਦਰਾਾਂ ਕੀਮਤਾਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਸ ਸਬੰਧ ਨ ੰ ਹੋਰ 

ਮਜ਼ਬ ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪ੍ਣੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। 
 

ਦੋਨਾਾਂ ਨੇਤਾਵਾਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸਰਹਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਰਕ COVID -19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਸਮੇਤ ਕੌਮਾਾਂਤਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 

ਦੋਵਾਾਂ ਦੇਸ਼੍ਾਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੋ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਰਕਹਾ ਰਕ ਅਜ਼ਾਦ, ਖੁੱਲੇ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼੍ੀ 

ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਸ਼੍ਾਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਆਰਰਿਕ ਢਾਾਂਚਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਸਪ੍ਲਾਈ ਚੇਨਾਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 

ਪ੍ਰਸੰਗ ਰਵੱਚ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ, ਜਾਪ੍ਾਨ ਅਤੇ ਅਰਜਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਾਂ ਦੇਸ਼੍ਾਾਂ ਦਰਰਮਆਨ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। 
 

ਦੋਨਾਾਂ ਆਗ ਆਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਾਂ ਦੇਸ਼੍ਾਾਂ ਦੀ ਆਰਰਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸ਼੍ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਰਵਚ 

ਰਵਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਕਾਰਮਆਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਸਮਝੌਤ ੇਨ ੰ ਅੰਤਮ ਰ ਪ੍ ਰਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। 
 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੌਮਾਾਂਤਰੀ COVID-19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੈ੍ਦਾ ਹਏੋ ਹਾਲਾਤ ਰਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 

ਸੁਗਾ ਨ ੰ ਸਲਾਨਾ ਦੁਵੱਲੇ ਰਸ਼੍ਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਰਦੱਤਾ। 
 

ਨਵੀਂ ਰਦਲੀ 

25 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. 


