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 کے یوشیہائیڈ سوگاعالی جناب  اعظم وزیر کے جاپان اور مودی نریندر جناب اعظم وزیر

  کال فون درمیان

 0202 ،ستمبر 25

 

فون  ساتھ کے یوشیہائیڈ گاسو عالی جناب اعظم وزیر کے جاپان آج نے مودی نریندر جناب اعظم وزیر

 پر بات چیت کی۔

 کے لئے تقرری کے عہدے پر اعظم وزیر کی ان کو سوگا اعظم وزیر کے جاپان نے اعظم وزیر

 کا اظہار کیا۔ اتخواہش کے لئے نیک کامیابیمیں یابی حصول کے مقاصد اپنے اور ،کی پیش مبارکباد

 شراکت عالمی اور اسٹریٹجک خصوصی جاپان - ہندوستان کہ کیا اتفاق پر بات اس نے رہنماؤں دونوں

 باہمی ساتھ ساتھ میں دونوں رہنماؤں نے اور ،ہے کی پیشرفت بڑی میں سالوں کچھ پچھلے نے داری

 ۔ہے کیا اظہار کا عزم کے کرنے مستحکم مزید کو تعلقات اس پر بنیاد کی اقدار مشترکہ اور اعتماد

 ضمر وبائی 91کووڈ  پر سطح عالمی آج کی تاریخ میں کہ کیا اتفاق اس بات پر نے رہنماؤں دونوں

 انہوں۔ ہے اہم زیادہ بھی اور داری شراکت مابین کے ممالک دونوں نظر پیش کے چیلنجوں کے بشمول

 کیاقتصادی ڈھانچے  کے انڈو پیسیفک خطے جامع اور کھلی آزاد، ایک کہ دیا زور پر بات اس نے

 اور جاپان ہندوستان، میں تناظر اس انہوں نے اور ،قائم ہونی چاہئے پر سپالئی چین لچکدار بنیاد

 یا۔ک مقدم خیر کا تعاون مابین کے ممالک خیال ہم دوسرے

 سراہا، کو پیشرفت والی ہونے میں داری شراکت اقتصادی مابین کے ملکوں دونوں نے رہنماؤں دونوں

 مقدم خیر کا دینے شکل حتمی کو متن کے معاہدے متعلق سے کارکنوں ہنرمند ماہر میں، تناظر اس اور

 ۔ہے کیا

 بعد کے بہتری میں صورتحال والی ہونے پیدا سے وجہ کی ضمر وبائی 91کووڈ  پر سطح عالمی

 دورہ کا ہندوستان لئے کے اجالس دوطرفہ ساالنہ کو سوگا اعظم وزیر نے نریندر مودی اعظم وزیر

 دی۔ دعوت کی کرنے

 دہلی نئی

 0202 ،ستمبر 25

 

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. 

 


