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ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਿੀ. ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਿੱਲੋਂ  ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦਾ ਦੌਰਾ (22-23 

ਅਗਸਤ, 2022) 

25 ਅਗਸਤ, 2022 

 

1. ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਿੀ. ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਨੇ 22-23 ਅਗਸਤ, 2022 ਤੱਕ 

ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਸੰਘੀ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰਤ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਨਹ ਾਂ ਿੱਲੋਂ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੀ ਦੂਜੀ 
ਯਾਤਰਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਜੂਨ 2019 ਵਿੱਚ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਦਹਾੜ ੇਦੇ 
ਜਸ਼ਨ.ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਣੋ ਲਈ ਹਇੋਆ ਸੀ।  
 

2. ਇਸ ਫਰੇੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਸੰਘੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬੁਹਾਰੀ 
ਨਾਲ ਵਸ਼ਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਮਲੁਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਜਓਫਰੀ 
ਉਨੀਆਮਾ ਅਤੇ ਰੱਵਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਜੇਰ ਜਨਰਲ ਬਸ਼ੀਰ ਮਗਾਸ਼ੀ (ਵਰਟਾ.) ਤੋਂ ਛੁੱ ਟ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 
ਨਾਲ ਿੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਪਤਿੰਵਤਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆ ਂਮੀਵਟੰਗਾਂ 
ਦੌਰਾਨ ਿਪਾਰ ਅਤੇ ਵਨਿਸੇ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਹਯੋਗ, ਊਰਜਾ, ਵਸੱਵਿਆ, ਵਸਹਤ, ਰੱਵਿਆ, ਸੱਵਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ 
ਲੋਕ ਪੱਧਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰ ੇਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਪਸੀ ਵਹੱਤਾਂ ਦੇ ਿੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਮੁੱ ਵਦਆਂ 'ਤੇ ਿੀ 
ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
 

3. ਫਰੇੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਿਪਾਰ ਅਤੇ ਵਨਿੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਓਟੁਬਾ ਵਰਚਰਡ ਵਨਯੀ ਅਦੇਬਾਯੋ, 
ਵਬਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਇੰਜੀ. ਅਬਬੂਕਰ ਡੀ. ਅਲੀਯੂ, ਿਾਨ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਓਲਾਮੀਲੇਕਨ 

ਅਦੇਗਬਾਈਟ, ਕਾਨੋ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਬਦੁੱ ਲਾਹੀ ਉਮਰ ਗੰਡਜੂੇ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ 

ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਦਤੂ ਜੁਬਰੈੂ ਦਾਦਾ ਨਾਲ ਵਮਲਕੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਬਣੀ ਭਾਰਤ-ਨਾਇਜੀਵਰਆ ਵਬਜਨੇਸ 

ਕੌਂ ਵਸਲ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦੀ ਸ਼੍ੁਰਆੂਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ 

ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਉਦਯੋਵਗਕ ਪਰਤੀਵਨਧੀਆਂ ਨੇ ਿੱਡੀ ਵਗਣਤੀ ਵਿੱਚ 

ਵਸ਼ਰਕਤ ਕੀਤੀ। 
 



4. ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 200 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਿੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਹਾਈ 

ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਦਆੁਰਾ ਕਰੀਏ ਗਏ ਸਮਦੁਾਇਕ ਸਿਾਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਏੋ। 
 

5. ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਫਰੇੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦਰਵਮਆਨ ਮਜੌੂਦ ਬਹੁਪੱਿੀ 
ਦੁਿੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਹੋਰ ਮਜਬਤੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ-ਨਾਇਜੀਵਰਆ ਵਬਜਨੇਸ ਕੌਂ ਵਸਲ ਦੀ ਉਦਘਾਟਨੀ 
ਮੀਵਟੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਿੱਲੀ ਆਰਵਿਕ ਭਾਈਿਾਲੀ 
ਨੰੂ ਨਿੀਂ ਹੱਲਾ ਸ਼੍ਰੇੀ ਵਮਲੀ। 
 

ਅਬਜੂਾ 
25 ਅਗਸਤ, 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. 

 


