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ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਲੋੈਂਡ ਦੇ ਰਾਸ਼੍ਟਰਪ੍ਤੀ ਮਹਾਮਹਹਮ 
ਆਦਂਰ ਜੇ ਡੂਡਾ (H.E. Andrzej Duda) ਦੇ ਦਰਹਮਆਨ ਫਨੋ ’ਤ ੇਗਲੱਬਾਤ 

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ੋਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਸ਼੍ਟਰਪ੍ਤੀ ਮਹਾਮਹਹਮ ਆਂਦਰ ੇਜ ਡੂਡਾ ਨਾਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਕੇ੍ਰਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਹਰਕਾ ਂ ਨੰੂ ਵਾਪ੍ਸ ਹਲਆਉਣ ਹਵੱਚ ਪ੍ੋਲੈਂਡ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ 
ਅਤੇ ਯੂਕੇ੍ਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ੋਲੈਂਡ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਹਰਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਵੱਚ ਹ ੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਹਵਸ਼ੇ੍ਸ਼੍ ਹਵਵਸਥਾ ਕਰਨ 
’ਤੇ ਰਾਸ਼੍ਟਰਪ੍ਤੀ ਡੂਡਾ ਦਾ ਗਰਮਜੋਸ਼੍ੀ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਹਿਨ ਸਮੇਂ ਹਵੱਚ ਪ੍ੋਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਗਹਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਭਾਰਤੀਆ ਂਦਾ ਗਰਮਜੋਸ਼੍ੀ ਨਾਲ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਹਵਧਾਵਾ ਂਉਪ੍ਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਾਹਨਾ 
ਕੀਤੀ। 

ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼੍ਾਂ ਦੇ ਦਰਹਮਆਨ ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾਗਤ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2002 ਹਵੱਚ ਗੁਜਰਾਤ 
ਭੁਚਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ੋਲੈਂਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨੰੂ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰ ੇ ਹਵਸ਼੍ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 
ਪ੍ੌਲੈਂਡ ਦ ੇਕਈ ਪ੍ਹਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਥਾਂ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਹਵੱਚ ਜਾਮਨਗਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੁਆਰਾ ਹਨਭਾਈ ਗਈ ਹਮਸਾਲੀ ਭੂਹਮਕਾ 
ਨੰੂ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼੍ਟਰਪ੍ਤੀ ਡੂਡਾ ਨੰੂ ਦੱਹਸਆ ਹਕ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪ੍ੋਰਟ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਤੇ ਸ਼੍ਹਹਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ 
ਜਨਰਲ (ਡਾ.) ਵੀ. ਕੇ ਹਸੰਘ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਹਰਕਾਂ ਦੇ ਹਨਕਾਸੀ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਦੀ ਹਨਗਰਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ੋਲੈਂਡ ਹਵੱਚ 
ਉਨ੍ਾਂ ਦ ੇਹਵਸ਼ੇ੍ਸ਼੍ ਦੂਤ ਦ ੇਰੂਪ੍ ਹਵੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੁੱਧ ਸਮਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 
ਅਪ੍ੀਲ ਨੰੂ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼੍ਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ 
ਹਦੱਤਾ। 

 

ਨਵੀਂ ਹਦੱਲੀ 

01 ਮਾਰਚ, 2022 
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