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ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਜਪ੍ਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਹਹਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਗਾ ਯੋਸ਼੍ੀਹਹਦ ੇਦੇ 
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23 ਸਤੰਬਰ, 2021 

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਵਾਡ ਲੀਡਰਸ ਸਹਮਟ ਦੇ ਮੌਕ ੇ’ਤੇ 23 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨ ੰ  ਵਾਹਸ਼ੰ੍ਗਟਨ ਡੀਸੀ 
ਹਵਿੱਚ ਜਪ੍ਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਹਹਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਗਾ ਯੋਸ਼੍ੀਹਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। 

ਦੋਹਾਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਹਹਲੀ ਹਵਅਕਤੀਗਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹਵਅਕਤ ਕੀਤੀ।  ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ 
ਸਤੰਬਰ 2020, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਗਾ ਨੇ ਜਪ੍ਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰ ਪ੍ ਹਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਹਿਆ ਸੀ, ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ 
ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਹਤੰਨ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਵਾਰਤਾਵਾਾਂ ਨ ੰ  ਗਰਮਜੋਸ਼੍ੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ।  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 
ਅਤ ੇਮੁਿੱਖ ਕੈਬਹਨਟ ਸਕਿੱਤਰ, ਦੋਹਾਾਂ, ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਪ੍ਛਲੇ ਕੁਝ ਵਹਰ੍ਆਾਂ ਹਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤ ੇਜਪ੍ਾਨ ਦੇ ਦਰਹਮਆਨ ਹਵਸ਼ੇ੍ਸ਼੍ 
ਰਣਨੀਤਕ ਅਤ ੇਆਲਮੀ ਸਾਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਵਿੱਚ ਮਹਿੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨ ੰ  ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਸ਼੍ਾ ਹਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ 
ਮੰਤਰੀ ਸੁਗਾ ਦੀ ਹਵਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਤੀਬਿੱਧਤਾ ਅਤ ੇਅਗਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਉਨਾ੍ਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਆਲਮੀ 
ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦਰਹਮਆਨ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਹਪ੍ਕਸ ਅਤ ੇਪ੍ੈਰਾਲੰਹਪ੍ਕ ਖੇਡਾਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾਪ੍ ਰਵਕ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਗਾ ਨ ੰ  ਵਧਾਈਆਾਂ ਹਦਿੱਤੀਆਾਂ। 

ਦੋਹਾਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾਾਂ ਦੇਸ਼੍ਾਾਂ ਦੇ ਦਰਹਮਆਨ ਬਹਆੁਯਾਮੀ ਸਬੰਧਾਾਂ ਦੀ ਸਮੀਹਖਆ ਕੀਤੀ ਅਤ ੇਅਫ਼ਗ਼ਾਹਨਸਤਾਨ 
ਸਹਹਤ ਹਾਲ ਦੇ ਆਲਮੀ ਅਤ ੇ ਖੇਤਰੀ ਘਟਨਾਕਰਮਾਾਂ ’ਤ ੇ ਹਵਚਾਰਾਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਇਿੱਕ 
ਸੁਤੰਤਰ, ਖੁਿੱਲੇ੍ ਅਤ ੇ ਸਮਾਵੇਸ਼੍ੀ ਹਹੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼੍ਾਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪ੍ਣੀ ਵਚਨਬਿੱਧਤਾ ਨ ੰ  ਦਹੁਰਾਇਆ। ਉਹ ਰਿੱਹਖਆ 
ਉਪ੍ਕਰਣਾਾਂ ਅਤ ੇਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਹਵਿੱਚ ਦਵੁਿੱਲੇ ਸੁਰਿੱਹਖਆ ਅਤ ੇਰਿੱਹਖਆ ਸਹਹਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ’ਤ ੇਸਹਹਮਤ ਹੋਏ। 

ਦੋਹਾਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾਾਂ ਦੇਸ਼੍ਾਾਂ ਦੇ ਦਰਹਮਆਨ ਵਧਦੀ ਆਰਹਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ।  ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ 
ਭਾਰਤ, ਜਪ੍ਾਨ ਅਤ ੇਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਦਰਹਮਆਨ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁ੍ਰ ਆਤ ਹਵਿੱਚ ਲਚੀਲੀ,  ਹਵਹਵਧ ਅਤ ੇਭਰੋਸੇਮੰਦ 
ਸਪ੍ਲਾਈ ਚੇਨ ਨ ੰ  ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼੍ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਸਹਹਯੋਗੀ ਤੰਤਰ  ਦੇ ਰ ਪ੍ ਹਵਿੱਚ ਸਪ੍ਲਾਈ ਚੇਨ ਸਬੰਧੀ 
ਲਚੀਲੀ ਪ੍ਹਹਲ (ਐਿੱਸਸੀਆਰਆਈ) ਦੀ ਸ਼ੁ੍ਰ ਆਤ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 
ਮੈਨ ਫੈਕਚਹਰੰਗ, ਸ ਖਮ, ਲਘ  ਤੇ ਦਰਹਮਆਨੇ ਉਿੱਦਮ (ਐਿੱਮਐਿੱਸਐਿੱਮਈ)  ਅਤ ੇਕੌਸ਼੍ਲ ਹਵਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਹਵਿੱਚ ਦਵੁਿੱਲੀ 
ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹਵਕਹਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ’ਤ ੇਪ੍ਰਕਾਸ਼੍ ਪ੍ਾਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਗਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨ ੰ  
ਸ ਹਚਤ ਕੀਤਾ ਹਕ ਸਪ੍ੈਹਸਫਾਇਡ ਸਹਕਲਡ ਵਰਕਰਸ (ਐਿੱਸਐਿੱਸਡਬਹਲਊ) ਸਮਝੌਤੇ, ਹਜਸ ’ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁ੍ਰ ਆਤ 
ਹਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼੍ ਨਾਲ ਜਪ੍ਾਨੀ ਹਧਰ 2022 ਦੀ ਸ਼ੁ੍ਰ ਆਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਹਵਿੱਚ 
ਕੌਸ਼੍ਲ ਅਤ ੇਭਾਸ਼੍ਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਾਂਚ ਪ੍ਰੀਹਖਆਵਾਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗਾ। 



ਦੋਹਾਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਕੋਹਵਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤ ੇਉਸ ਨਾਲ ਨਹਜਿੱਠਣ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰ ੇਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ 
ਹਡਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲਜੀਆਾਂ ਦੇ ਵਧਦ ੇਮਹਿੱਤਵ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼੍ ਪ੍ਾਇਆ ਅਤ ੇਇਸ ਸਬੰਧ ਹਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਜਪ੍ਾਨ ਹਡਜੀਟਲ 
ਸਾਾਂਝੇਦਾਰੀ ਹਵਿੱਚ, ਹਵਸ਼ੇ੍ਸ਼੍ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਟਾਰਟ-ਅਿੱਪ੍ ਦੇ ਖੇਤਰ ਹਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੁਿੱਲਾਾਂਕਣ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ 
ਉਿੱਭਰਦੀਆਾਂ ਹਵਹਭੰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਹਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਿੱਗੇ ਸਹਹਯੋਗ ਬਾਰ ੇ ਹਵਚਾਰਾਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕੀਤਾ।  ਜਲਵਾਯ  ਪ੍ਹਰਵਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਿੱਹਦਆਾਂ ਅਤ ੇ ਗਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਟਰਾਾਂਹਜ਼ਸ਼੍ਨ ਅਤ ੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੈਸ਼੍ਨਲ 
ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਨਰਜੀ ਹਮਸ਼੍ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪ੍ਾਨੀ ਸਹਹਯੋਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। 

ਦੋਹਾਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਮੰੁਬਈ-ਅਹਹਮਦਾਬਾਦ ਹਾਈ ਸਪ੍ੀਡ ਰੇਲ (ਐਿੱਮਏਐਿੱਚਐਿੱਸਆਰ- MAHSR) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ 
ਸੁਚਾਰ  ਅਤ ੇਸਮੇਂ ’ਤ ੇਲਾਗ ਕਰਨ ਨ ੰ  ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਸ਼੍ਾ ਹਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯਤਨਾਾਂ ਨ ੰ  ਅਿੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪ੍ਣੀ 
ਵਚਨਬਿੱਧਤਾ ਨ ੰ  ਦਹੁਰਾਇਆ। 

ਦੋਹਾਾਂ ਲੀਡਰਾਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ-ਜਪ੍ਾਨ ਐਕਟ ਈਸਟ ਫੋਰਮ ਦੇ ਤਹਹਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਿੱਤਰ-ਪ੍ ਰਬੀ ਖੇਤਰ ਹਵਿੱਚ ਦਵੁਿੱਲੇ ਹਵਕਾਸ 
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਾਂ ਹਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਵੀ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤ ੇ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਸਹਹਯੋਗ ਨ ੰ  ਹੋਰ ਅਿੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਾਂ 
ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਾਂ ’ਤੇ ਹਵਚਾਰ ਕੀਤਾ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਗਾ ਨੇ ਹਵਸ਼੍ਵਾਸ ਹਵਅਕਤ ਕੀਤਾ ਹਕ ਹਪ੍ਛਲੇ ਕੁਝ ਵਹਰ੍ਆਾਂ ਹਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਜਪ੍ਾਨ ਸਾਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਆੁਰਾ 
ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਜ਼ਬ ਤ ਗਤੀ ਜਪ੍ਾਨ ਹਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼੍ਾਸਨ ਦੇ ਤਹਹਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ 
ਨੇ ਦਿੱਹਸਆ ਹਕ ਉਹ ਹਨਕਟ ਭਹਵਿੱਖ ਹਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਆ-ਜਪ੍ਾਨ ਐਨ ਅਲ ਸਹਮਟ ਦੇ ਲਈ ਜਪ੍ਾਨ ਦੇ ਅਗਲੇ 
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਹਵਿੱਚ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ। 

  

ਵਾਸ ੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. 

23 ਸਤੰਬਰ, 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. 


