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ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਹਹਮ ਮਹਹੰਦਾ ਰਾਜਪ੍ਕਸ਼ੇ ਹਿਚਕਾਰ
ਟੈਲੀਫੋਨ ਗੱਲਬਾਤ
06 ਅਗਸ੍ਤ, 2020
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਨਹਰੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਹਹਮ ਸ਼ਰੀ ਮਹਹੰਦਰਾ ਰਾਜਪ੍ਕਸ਼ੇ ਨਾਲ ਅੱਜ
ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੰ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਹਿੱਚ ਸ੍ਫਲ ਸ੍ੰਸ੍ਦੀ ਚੋਣਾਾਂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਿਧਾਈ ਹਦੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਹਿਡ -19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਿੱਲੋਂ ਪ੍ੈਦਾ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਔਕੜਾਾਂ ਦੇ ਬਾਿਜਦ ਚੰਗੀ ਤਰਾਾਂ ਚੋਣਾਾਂ ਕਰਿਾਉਣ
ਲਈ ਸ਼ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੀ ਸ੍ਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ੍ਦੀਆਾਂ ਚੋਣ ਸ੍ੰਸ੍ਥਾਿਾਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਾਂ ਹਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ
ਹਹੱਸ੍ਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਕਹਾ ਹਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੋਨਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਸ੍ਾਾਂਝੀਆਾਂ ਮਜ਼ਬਤ
ਲੋ ਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਾਂ ਕੀਮਤਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਕਹਾ ਹਕ ਆ ਰਹੇ ਚੋਣ ਨਤੀਹਜਆਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰੀ ਲੰਕਾ ਪ੍ੋਡਜਾਨ ਪ੍ੇਰਾਮੁਨਾ (SLPP) ਪ੍ਾਰਟੀ ਦੇ
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸ੍ੰਕੇਤ ਹਮਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ੍ ਪ੍ਰਸ੍ੰਗ ਹਿੱਚ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਮਹਾਮਹਹਮ ਸ਼ਰੀ ਮਹਹੰਦਰਾ ਰਾਜਪ੍ਕਸ਼ੇ
ਨੰ ਿਧਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਿਾਾਂ ਹਦੱਤੀਆਾਂ।
ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਹਪ੍ਛਲੀਆਾਂ ਸ੍ਦਭਾਿਨਾਪ੍ਰਨ ਅਤੇ ਲਾਹੇਿੰਦ ਮੁਲਕਾਤਾਾਂ ਨੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਨਾਾਂ ਨੇ ਤਾਿਾਾਂ ਨੇ ਪ੍ੁਰਾਣੇ ਅਤੇ
ਬਹੁਪ੍ੱਖੀ ਭਾਰਤ-ਸ਼ਰੀ ਲੰਕਾ ਸ੍ਬੰਧਾਾਂ ਨੰ ਮਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪ੍ਣੀ ਸ੍ਾਾਂਝੀ ਿਚਨਬੱਧਤਾ ਨੰ ਦੁ ਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਦੁ ਿੱਲੇ
ਸ੍ਹਹਯੋਗ ਦੇ ਸ੍ਾਰੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਹਿੱਚ ਜਲਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਹੱਤਿ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹਦੱਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਾਮਹਹਮ ਸ਼ਰੀ ਰਾਜਪ੍ਕਸ਼ੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਹਿੱਚ ਬੋਧੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਿਾਲੇ ਸ਼ਹਹਰ ਕੁ ਸ਼ੀਨਗਰ ਹਿੱਚ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸ੍ਥਾਪ੍ਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਹਸ੍ਆ ਅਤੇ ਹਕਹਾ ਹਕ ਇਸ੍ ਸ਼ਹਹਰ ਨੰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਿਾਲੇ
ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਨੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜੀ ਆਇਆਾਂ ਨੰ ਕਹਹਣ ਦੀ ਆਸ੍ ਹੈ।
ਦੋਨਾਾਂ ਮੁਲਕਾਾਂ ਨੇ ਕੋਹਿਡ -19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੀਆਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਾਂ ਨਾਲ ਨਹਜੱਠਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ੜਲੇ ਸ੍ੰਪ੍ਰਕ ਹਿਚ ਰਹਹਣ ਉੱਤੇ
ਸ੍ਹਹਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਹਦਨਾਾਂ ਹਿਚ ਦੁ ਿੱਲੇ ਸ੍ਬੰਧਾਾਂ ਨੰ ਨਿੀਆਾਂ ਉਚਾਈਆਾਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਸ੍ੰਕਲਪ੍
ਹਲਆ।
ਨਿੀਂ ਹਦੱਲੀ
06 ਅਗਸ੍ਤ, 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.

