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ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੋਜਾਮਬੀਕ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪ੍ਤੀ ਮਹਾਮਹਹਮ ਹਿਹਿਪ੍ ਜੈਹ ਟ
ੰ ੋ ਹਨਊ ੀ ਹਿਚਕਾਰ
ਟੈਿੀਿੋਨ 'ਤੇ ਹੋਈ ਗੱਿਬਾਤ
3 ਜੂਨ, 2020
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੋਜਾਮਬੀਕ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪ੍ਤੀ ਮਹਾਮਹਹਮ ਹਿਹਿਪ੍ ਜੈਹ ੰਟੋ ਹਨਊ ੀ ਨਾਿ ਿੋਨ 'ਤੇ ਗੱਿਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਦੋਨਾਾਂ ਆਗੂਆਾਂ ਨੇ COVID -19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਿਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਹਣ ਕਾਰਨ ਦੋਿਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਹਿੱਚ ਦਰਪ੍ੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਾਂ ਬਾਰੇ
ਗੱਿਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇ ਹ ਹਤ ੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਜਰੂਰੀ ਦਿਾਈਆਾਂ ਅਤੇ ਉਪ੍ਕਰਣਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਿਾਈ ਮੇਤ ਮੋਜਾਮਬੀਕ
ਦੇ ਯਤਨਾਾਂ ਦਾ ਮਰਥਨ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਗੱਿ ਕਹੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪ੍ਤੀ ਹਨਊ ੀ ਨੇ ਹ ਹਤ ੰਭਾਿ ਅਤੇ ਦਿਾਈਆਾਂ ਦੀ
ਪ੍ਿਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਹਿਚ ਦੋਨਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਹਿਚਕਾਰ ਨੇ ੜਿੇ ਹਹਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ਿਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਦੋਨਾਾਂ ਆਗੂਆਾਂ ਨੇ ਮੋਜਾਮਬੀਕ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਹਨਿੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਿਕਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਾਂ ਮੇਤ ਹੋਰ ਮਹੱਤਿਪ੍ੂਰਨ ਹਿਹਸ਼ਆਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਿਬਾਤ
ਕੀਤੀ। ਮੋਜਾਮਬੀਕ ਦੇ ਕੋਿਾ ਅਤੇ ਕੁ ਦਰਤੀ ਗੈ ਖੇਤਰਾਾਂ ਹਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪ੍ਨੀਆਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਕੀਤੀਆਾਂ ਿੱਡੀਆਾਂ ਿਚਨਬੱਧਤਾਿਾਾਂ ਦੀ
ਗੱਿ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੋਜਾਮਬੀਕ ਨੂ ੰ ਅਿਰੀਕਾ ਨਾਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁੱਚੀ ਭਾਈਿਾਿੀ ਦੇ ਮਹੱਤਿਪ੍ੂਰਨ ਥੰਮਹ ਹੋਣ ਦਾ
ਨਮਾਨ ਹਦੱਤਾ।
ਦੋਨਾਾਂ ਆਗੂਆਾਂ ਨੇ ਰੱਹਖਆ ਅਤੇ ੁਰੱਹਖਆ ਹਿਚ ਿੱਧਦੀ ਹੋਈ ਦੁ ਿੱਿੀ ਭਾਈਿਾਿੀ ਉੱਤੇ ਤ ੱਿੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ
ਉੱਤਰੀ ਮੋਜਾਮਬੀਕ ਹਿਚ ਅੱਤਿਾਦ ਦੀਆਾਂ ਘਟਨਾਿਾਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪ੍ਤੀ ਹਨਊ ੀ ਦੀ ਹਚੰਤਾ ਾਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੋਜਾਮਬੀਕ ਦੀ
ਪ੍ੁਹਿ ਅਤੇ ੁਰੱਹਖਆ ਬਿਾਾਂ ਦੀ ਮਰੱਥਾ ਿਧਾਉਣ ਮੇਤ ਹਰ ਮੁਮਹਕਨ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੋਜਾਮਬੀਕ ਹਿਚ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਿ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰੱਹਖਆ ਅਤੇ ੁਰੱਹਖਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ
ਮੋਜਾਮਬੀਕ ਦੇ ਅਹਧਕਾਰੀਆਾਂ ਿੱਿੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਿਈ ਖਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਿਾਦ ਅਦਾ ਕੀਤਾ।
ਦੋਨਾਾਂ ਆਗੂਆਾਂ ਨੇ ਇ ਗੱਿ 'ਤੇ ਹਹਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹਕ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੋਨਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਹਧਕਾਰੀ ਭਾਈਿਾਿੀ ਅਤੇ
ਮਦਦ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਹਕਆਾਂ ਦੀ ਭਾਿ ਕਰਨ ਿਈ ਆਪ੍ ੀ ੰਪ੍ਰਕ ਹਿੱਚ ਰਹਹਣਗੇ।
ਨਿੀਂ ਹਦੱਿੀ
3 ਜੂਨ, 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.

