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ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨ ੰ  ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਹਹਮ ਜਸਹਿਨ ਿਰ ਡੋ ਨੇ ਿੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ 

10 ਫਰਵਰੀ, 2021 

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨ ੰ  ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਹਹਮ ਜਸਹਿਨ ਿਰ ਡੋ ਨੇ ਿੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ। 
 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨ ੰ  ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਿਰ ਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਆੁਰਾ ਕੋਹਿਡ-19 ਿੀਹਕਆਂ ਦੀ ਸਪ੍ਲਾਈ ਸਬੰਧੀ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਹਦੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨ ੰ  ਭਰੋਸਾ ਹਦੱਤਾ ਹਕ 
ਭਾਰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਿੀਕਾਕਰਣ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਿ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਹਸ਼੍ਸ਼੍ ਕਰੇਗਾ ਹਜਿੇਂ ਕਹ  ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ 
ਦੇਸ਼੍ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
 

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਿਰ ਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਕਹਾ ਹਕ ਜੇਕਰ ਦਨੁੀਆ ਕੋਹਿਡ-19 ਦੇ ਹਿਲਾਫ਼ 
ਜੰਗ ਨ ੰ  ਹਜੱਤਣ ਹਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਬਰਦਸਤ ਫਾਰਮਾਹਸਊਿੀਕਲ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਇਸ 
ਸਮਰੱਥਾ ਨ ੰ  ਦਨੁੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਹਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਮਹੱਤਿਪ੍ ਰਣ ਹੋਿੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ 
ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਿਰ ਡੋ ਦਾ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਭਾਿਨਾ ਲਈ ਧੰਨਿਾਦ ਕੀਤਾ । 
 

ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਿਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਿਪ੍ ਰਣ ਭ -ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੱੁਹਦਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤ ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਰਿੁ ਨ ੰ  ਿੀ 
ਦਹੁਰਾਇਆ । ਉਨਾਂ੍ ਨੇ ਜਲਿਾਯ  ਪ੍ਹਰਿਰਤਨ ਅਤੇ ਹਿਸ਼੍ਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਆਰਹਥਕ ਪ੍ਰਭਾਿ ਿਰਗੀਆਂ ਸੰਸਾਹਰਕ 
ਚਣੁੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹਜੱਠਣ ਹਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼੍ਾਂ ਦਰਹਮਆਨ ਗਹਹਰ ੇਸਹਹਯੋਗ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਰੱਿਣ ‘ਤੇ ਿੀ ਸਹਹਮਤੀ ਜਤਾਈ । 
 

ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਿਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਹਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਿਪ੍ ਰਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼੍ਿਰੀ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ-ਦ ਜੇ ਨਾਲ ਹਮਲਣ ਅਤ ੇ
ਆਪ੍ਸੀ ਹਹੱਤ ਦੇ ਸਾਰ ੇਮੱੁਹਦਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕਤਾ ਜਤਾਈ। 
 

ਨਵੀਂ ਦ ਿੱਲੀ 
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