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ਜਪਾਨ ਦ ੇਦਰੌ ੇਤੋਂ ਪਹਿਲਾਾਂ ਪਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ ਦਾ ਹਿਆਨ 
 

ਮੈਾਂ ਜਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਫੁਮਹਓ ਕਹਸ਼ਹਦਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ 23-24 ਮਈ, 2022 ਤੱਕ ਜਪਾਨ ਦੇ ਟੋਕਹਓ ਦਾ ਦੌਰਾ 

ਕਰਾਾਂਗਾ। 

ਮਾਰਚ 2022 ਵਹੱਚ ਮੈਨੂੰ 14ਵੇਾਂ ਭਾਰਤ-ਜਪਾਨ ਸਲਾਨਾ ਸਮਹਟ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਹਸ਼ਹਦਾ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਨ 

ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿੋਇਆ ਸੀ। ਟੋਕਹਓ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਾਂ ਭਾਰਤ-ਜਪਾਨ ਵਹਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਲਮੀ 

ਸਾਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਿੂਤ ਿਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਿਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਿਾਾਂ। 

ਜਪਾਨ ਵਹੱਚ ਮੈਾਂ ਸੈਕਹੰਡ ਇਨ-ਪਰਸਨ ਕਵਾਡ ਨੇਤਾ ਸੰਮੇਲਨ ਵਹੱਚ ਵੀ ਿਹੱਸਾ ਲਾਵਾਾਂਗਾ, ਜੋ ਚਾਰ ਕਵਾਡ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਾਂ ਨੰੂ 

ਕਵਾਡ ਪਿਹਲਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਹਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਉਪਲੱਿਧ ਕਰਾਏਗਾ। ਅਸੀਾਂ ਿਹੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੇ 

ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਾਂ ਅਤੇ ਪਰਸਪਰ ਿਹਤ ਦੇ ਆਲਮੀ ਮੱੁਦਹਆਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਹਚਾਰਾਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਾਂਗੇ। 

ਮੈਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਸੇਫ ਿਾਇਡਨ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਿੈਠਕ ਕਰਾਾਂਗਾ, ਜਹੱਥੇ ਅਸੀਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਹਭਹੰਨ 

ਪਿਹਲੂਆਾਂ ਵਾਲੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਿੰਧਾਾਂ ਨੂੰ ਿੋਰ ਮਜ਼ਿੂਤ ਿਣਾਉਣ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਾਂ ਖੇਤਰੀ ਵਹਕਾਸ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਆਲਮੀ 

ਮੁੱਦਹਆਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੰਵਾਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਾਂਗੇ। 

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਵੇਾਂ ਿਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਐਾਂਥਨੀ ਅਲਿਾਨੀਜ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਕਵਾਡ ਲੀਡਰਸ ਸਮਹਟ ਵਹੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 

ਿੋਣਗੇ। ਮੈਾਂ ਉਨ੍ਿਾਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੁਵੱਲੀ ਿੈਠਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਿਾਾਂ ਜਹਸ ਦੌਰਾਨ ਵਹਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਾਂਝੇਦਾਰੀ ਤਿਹਤ 

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਹਚਕਾਰ ਿਿੁਆਯਾਮੀ ਸਿਹਯੋਗ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਪਰਸਪਰ ਿਹਤਾਾਂ ਦੇ ਆਲਮੀ ਮੱੁਦਹਆਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ 

ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਦੇ ਵਹਚਕਾਰ ਆਰਥਹਕ ਸਿਹਯੋਗ ਸਾਡੀ ਵਹਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਸਾਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ 

ਮਿੱਤਵਪੂਰਨ ਪਿਹਲੂ ਿੈ। ਮਾਰਚ ਸਮਹਟ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਹਸ਼ਹਦਾ ਅਤੇ ਮੈਾਂ ਜਪਾਨ ਤੋਾਂ ਭਾਰਤ ਵਹੱਚ ਅਗਲੇ ਪੰਜ 

ਸਾਲਾਾਂ ਵਹੱਚ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਹਜੀ ਨਹਵੇਸ਼ ਤੇ ਵਹੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਵਹੱਚ 5 ਟ੍ਰਹਲੀਅਨ ਜਪਾਨੀ ਯੇਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ 

ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਾਮੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਮੈਾਂ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੇ ਪਾਲਣ ਵਹੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਵਹਚਕਾਰ ਆਰਥਹਕ 

ਸਿੰਧਾਾਂ ਨੰੂ ਿੋਰ ਮਜ਼ਿੂਤ ਿਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਪਾਨ ਦੇ ਵਪਾਰ ਜਗਤ ਦੇ ਸਹਖਰਲੇ ਵਹਅਕਤੀਆਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ 

ਕਰਾਾਂਗਾ। 

ਜਪਾਨ ਵਹੱਚ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 40,000 ਮੈਾਂਿਰ ਿਨ ਜੋ ਜਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਿੰਧਾਾਂ ਵਹੱਚ ਇੱਕ 

ਮਿੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਾਰ ਿਨ। ਮੈਾਂ ਉਨ੍ਿਾਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਿਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਿਾਾਂ। 

ਨਵੀਾਂ ਦਹੱਲੀ 

22 ਮਈ, 2022 

 
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. 

 
 


