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ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਪ੍ੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ
04 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਵਰੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪ੍ੇਵਨਸ਼੍ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼੍ਟਰਪ੍ਤੀ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ) ਮਹਾਮਵਹਮ ਪ੍ੇਡਰੋ ਸੈਂਚੇਜ਼ ਪ੍ਰੇਜ਼ਕੈਸਟਜੋਨ, ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ

ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੋਨਾਾਂ ਆਗੂਆਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ

-19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਈ ਵਿਸ਼੍ਿਵਿਆਪ੍ੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਾਰੇ

ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪ੍ੇਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੁ ਖਦਾਈ ਜਾਨੀ ਨੁ ਕਸਾਨ ਉੱਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਡੂ ੰਘੇ ਦੁ ੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਜੇ ਿੀ ਇਸ ਵਬਮਾਰੀ ਨਾਲ
ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਵਸਹਤਮੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਤਿੰਤੇ ਸਪ੍ੇਵਨਸ਼੍ ਆਗੂ ਨੂ ੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਵਦਿਾਇਆ ਵਕ ਭਾਰਤ ਸਪ੍ੈਵਨਸ਼੍ ਦੇ ਬਹਾਦਰੀ ਭਰੇ ਯਤਨਾਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁਟ ਖੜ੍ਹ ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁ ਸਾਰ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਮਦਦ ਕਰਨ
ਲਈ ਵਤਆਰ ਰਹੇਗਾ।

ਦੋਨਾਾਂ ਆਗੂਆਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼੍ਿਵਿਆਪ੍ੀ ਵਸਹਤ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਲੜ੍ੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼੍ਟਰੀ ਸਵਹਯੋਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਸਵਹਮਤੀ
ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਸਪ੍ੇਵਨਸ਼੍ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਉੱਤੇ ਸਵਹਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਵਕ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੁ ਨੀਆਾਂ
ਨੂ ੰ ਭੂ ਮੰਡਲੀਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਾਾਂ, ਮਨੁ ੱਖ-ਕੇਂਦਰਤ ਵਸਧਾਾਂਤ ਪ੍ਵਰਭਾਸ਼੍ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ।
ਦੋਿੇਂ ਨੇ ਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਵਹਮਤ ਸਨ ਵਕ ਯੋਗ ਅਤੇ ਰਿਾਇਤੀ ਜੜ੍ੀ-ਬੂਟੀ ਆਧਾਵਰਤ ਦਿਾਈਆਾਂ ਦੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ
ਇਨਹ ਾਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰਾਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੀ ਮਨੋ ਵਿਵਗਆਨਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵਸਹਤ ਨੂ ੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ
ਲਾਹੇਿੰਦ ਭੂ ਵਮਕਾ ਹੈ।
ਉਨਹ ਾਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਵਹਮਤੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਵਕ ਉਨਹ ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਟੀਮਾਾਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਬਾਰੇ ਉਭਰ ਰਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋ
ਰਹੀਆਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪ੍ਸੀ ਸੰਪ੍ਰਕ ਵਿੱਚ ਰਵਹਣਗੀਆਾਂ।
ਨਿੀਂ ਵਦੱਲੀ
04 ਅਪ੍ਰੈਲ, 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.

