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ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਹਹਮ ਜਸਹਿਨ ਿਰੂਡੋ ਹਿਚਾਲੇ ਿੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ
ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ
16 ਜੂਨ, 2020
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਹਿਨ ਿਰੂਡੋ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਦੋਨਾਾਂ ਨੇ ਤਾਿਾਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂ ਜੇ ਨੂ ੰ ਆਪ੍ੋ ਆਪ੍ਣੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਚ COVID -19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸਹਿਤੀ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਹਦੱਤੀ ਅਤੇ ਹਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਆਰਹਿਕ ਸੰਕਿ ਨਾਲ ਨਹਜੱਠਣ ਲਈ ਕੌਮਾਾਂਤਰੀ ਭਾਈਿਾਲੀ ਦੀਆਾਂ ਸੰਭਾਿਨਾਿਾਾਂ ਬਾਰੇ ਿੀ ਗੱਲਬਾਤ
ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸਹਹਮਤੀ ਪ੍ਰਗਿਾਈ ਹਕ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਈਿਾਲੀ COVID ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੁ ਨੀਆ ਨੂ ੰ ਕੌਮਾਾਂਤਰੀ
ਸੰਿਾਦ ਹਿੱਚ ਮੁਨੱਖਿਾਦੀ ਕਦਰਾਾਂ ਕੀਮਤਾਾਂ ਨੂ ੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਸਮੇਤ ਦੁ ਨੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਚੰਗੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਹਿੱਚ ਮਹੱਤਿਪ੍ੁਰਰਨ ਭੂ ਹਮਕਾ ਹਨਭਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੋਨਾਾਂ ਆਗੂਆਾਂ ਨੇ WHO ਸਮੇਤ ਬਹੁਪ੍ੱਖੀ ਸੰਸਿਾਿਾਾਂ ਨੂ ੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿੱਖ ਿੱਖ ਕੌਮਾਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਾਂ 'ਤੇ
ਹਸਹਤ, ਸਮਾਹਜਕ, ਆਰਹਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਹਤਕ ਮੁੱਹਦਆਾਂ ਬਾਰੇ ਹਮਲਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਸਹਹਮਤੀ ਹਦੱਤੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਪ੍ਛਲੇ ਹਦਨੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਹਧਕਾਰੀਆਾਂ ਿੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਰਹਹੰਦੇ ਭਾਰਤੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਹਦੱਤੀ ਗਈ ਮਦਦ ਅਤੇ
ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਿਾਪ੍ਸੀ ਨੂ ੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਾਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਿਰੂਡੋ ਨੇ ਿੀ ਭਾਰਤ ਹਿੱਚ ਰਹਹ
ਰਹੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਹਰਕਾਾਂ ਦੀ ਿਾਪ੍ਸੀ ਨੂ ੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਦੋਨਾਾਂ ਆਗੂਆਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਹਦਨਾਾਂ ਹਿੱਚ ਆਪ੍ਸੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਿਰੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਉੱਤੇ ਸਹਹਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਇਸ
ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਹਮਤੀ ਹਦੱਤੀ ਹਕ ਲੋ ਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਾਂ ਕੀਮਤਾਾਂ ਿਾਲੀਆਾਂ ਿੱਡੀਆਾਂ ਅਰਿਹਿਿਸਿਾਿਾਾਂ ਹੋਣ ਿਜੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ
ਹਿਚਾਰਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ੱਧਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੌਮਾਾਂਤਰੀ ਮੁੱਹਦਆਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕਸੁਰਤਾ ਹੈ।
ਨਿੀਂ ਹਦਲੀ
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