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ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਜਪ੍ਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਹਹਮ ਸੁਗਾ ਯੋਸ਼੍ੀਹਹਦੇ ਦੇ ਦਰਹਮਆਨ 

ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ 

9 ਮਾਰਚ, 2021 

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜਪ੍ਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਹਹਮ ਸੁਗਾ ਯੋਸ਼੍ੀਹਹਦ ੇਨਾਲ ਫੋਨ ਉਤੇੱ ਗੱਲਬਾਤ 

ਕੀਤੀ।  

  

ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਪ੍ਛਲੇ ਕੁਝ ਵਹਰਿਆਂ ’ਚ ਆਪ੍ਸੀ ਹਵਸ਼੍ਵਾਸ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਦਰਾਂ–ਕੀਮਤਾਂ ਦਆੁਰਾ ਹਨਰਦੇਹਸ਼੍ਤ ਭਾਰਤ–

ਜਪ੍ਾਨ ਦੀ ਹਵਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਰਣਨੀਤਕ ਤੇ ਹਵਸ਼੍ਵ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਹਾਂ–ਪੱ੍ਖੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਉਤੇੱ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨਿਾਂ ਨੇ ਕੋਹਵਡ–19 

ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਪ੍ਛਲੇ ਸਾਲ ਦਵੱੁਲੇ ਅਦਾਨ–ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼੍ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨਿਾਂ ਨੇ ‘’ਹਵਸ਼੍ੇਸ਼੍ 

ਹਨੁਰਮੰਦ ਕਾਹਮਆਂ (SSW) ਬਾਰੇ ਸਹਹਯੋਗ–ਪੱ੍ਤਰ ਉਤੇੱ ਹਪੱ੍ਛੇ ਹਜਹੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 

ਇਸ ਨੰੂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਹਰ ਕੀਤੀ। 

  

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਕਹਾ ਹਕ ਮੁੰਬਈ–ਅਹਹਮਦਾਬਾਦ ਹਾਈ ਸਪ੍ੀਡ ਰੇਲ (MAHSR) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤ–ਜਪ੍ਾਨ 

ਦਵੱੁਲੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਸ਼੍ਨ ਹਮਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂ੍ਰਬਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪ੍ਣੀ 

ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। 

  

ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪ੍ਸੀ ਹਹਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਹਵਸ਼੍ਵ ਮੁੱਹਦਆਂ ਬਾਰੇ ਹਵਚਾਰ ਵੀ ਸਾਂਝ ੇਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਉਤੇੱ ਸਹਹਮਤੀ 

ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹਕ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼੍ਾਂ ਹਵਚਾਲੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਚਣੌੁਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹਵੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਹਮਕਾ ਹਨਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ 

ਸਬੰਧੀ, ਉਨਿਾਂ ਜ਼ੋਰ ਹਦੱਤਾ ਹਕ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹਜਹੇ ਹਮ–ਹਿਆਲ ਦੇਸ਼੍ਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲ ਕੇ ਚੌਹਰੇ ਵਡਮੁੱਲੇ 

ਸਲਾਹ–ਮਸ਼੍ਵਹਰਆਂ ਦੇ ਰਪੂ੍ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉਤੇੱ ਜ਼ੋਰ ਹਦੰਹਦਆਂ ਸਹਹਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹਕ ਅਹਜਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਵਚਾਰ–ਚਰਚਾ 

ਜ਼ਰਰੂ ਜਾਰੀ ਰਹਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

  

ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹਕ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼੍ਾਂ ਹਵਚਾਲੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਦੀ 70ਵੀ ਂਵਰਿੇਗੰਢ 2022 ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ 

ਸਹਹਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹਕ ਇਹ ਸਮਾਰੋਹ ਜ਼ੋਰ–ਸ਼੍ੋਰ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

  

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਗਾ ਨੰੂ ਸਲਾਨਾ ਦਵੱੁਲੇ ਹਸਿਰ–ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ 

ਸੱਦਾ ਹਦੱਤਾ। 

 

ਨਵੀਂ ਦ ਿੱਲੀ 

9 ਮਾਰਚ, 2021 

 

 

 

 

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. 
 


