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ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ 24-25 ਨਿੰਬਰ ਨ ੰ ਬਵਿਰੀਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਸੇਸ਼ੇਲਜ਼ ਦੀ ਫੇਰੀ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ। 
ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਿ ਇਨ੍ਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਮਰੁਤਬਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਵਸਖਰ ਆਗ ਆਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ।  
24-25 ਨਿੰਬਰ ਨ ੰ ਿੋਣ ਿਾਲੀ ਡਾ. ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਬਵਿਰੀਨ ਦੀ ਇਿ ਫੇਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਿਜੋਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਿੱਲੋਂ  ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ 

ਪਵਿਲੀ ਫੇਰੀ ਿੋਿੇਗੀ। ਉਿ ਬਵਿਰੀਨੀ ਲੀਡਰਵਸ਼ਪ ਨ ੰ ਵਨਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਾਂ ਤਰਫੋਂ 11 ਨਿੰਬਰ ਨ ੰ ਿੋਈ ਬਵਿਰੀਨ ਦੇ 

ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਾਮਵਿਮ ਵਪਰੰਸ ਖਲੀਫਾ ਵਬਨ ਸਲਮਾਨ ਅਲ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਦੱੁਖਦਾਈ ਮੌਤ 'ਤੇ ਸੋਗ ਜ਼ਾਿਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਿ ਆਪਸੀ 

ਵਿਤ ਦ ੇਦੁਿੱਲੇ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਾਂਤਰੀ ਮੁੱਵਦਆਾਂ ਬਾਰੇ ਿੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਬਵਿਰੀਨ ਅੰਦਰ 350,000 ਤੋਂ ਿੱਧ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ 

ਰਵਿ ਰਿ ੇਿਨ ਅਤੇ ਦੋਨਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨੇ COVID -19 ਮਿਾਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਵਮਲਜੁਲ ਕੇ ਸਾਿਮਣਾ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਦੋਨਾਾਂ ਮੁਲਕਾਾਂ ਦਰਵਮਆਨ 

ਏਅਰ ਬੱਬਲ ਵਿਿਸਥਾ ਿੇਠ ਉਡਾਣਾਾਂ ਚੱਲ ਰਿੀਆਾਂ ਿਨ। 
 

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ 25-26 ਨਿੰਬਰ ਨ ੰ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਿ 26 ਨਿੰਬਰ ਨ ੰ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦ ੇ

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਿਾਮਵਿਮ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੱੁਲਾ ਵਬਨ ਜ਼ਾਇਦ ਅਲ ਨਾਿਯਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਦੋਨੋਂ  ਆਗ  ਸਾਡੀ ਵਿਆਪਕ 

ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਿਾਲੀ ਦੇ ਤਵਿਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਾਈਿਾਲੀ ਨ ੰ ਿੋਰ ਅੱਗੇ ਿਧਾਉਣਗੇ ਅਤੇ 

ਿੱਖ-ਿੱਖ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਵਦਆਾਂ ਬਾਰ ੇਵਿਚਾਰ ਿਟਾਾਂਦਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ COVID ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਿਾਲਾਤ 

ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਵਮਆਾਂ ਿੱਲੋਂ  ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀਆਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਵਕਆਾਂ ਬਾਰ ੇਿੀ 

ਵਿਚਾਰ ਿਟਾਾਂਦਰੇ ਕਰਨਗੇ। 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਿੱਧ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿੱਚ ਰਵਿੰਦੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਿਨ। 
 

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਨੇ COVID -19 ਮਿਾਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨੇੜਲਾ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਰੱਵਖਆ ਿੈ। 
ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਨਵਰੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮਿਾਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਬ  ਧਾਬੀ ਦੇ ਯੁਿਰਾਜ ਸ਼ੇਖ ਮੁਿੰਮਦ ਵਬਨ ਜ਼ਾਇਦ ਅਲ ਨਾਿਯਾਨ 

ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਪਛਲੇ ਕੁਝ ਮਿੀਵਨਆਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਈ 

ਿਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ, 2020 ਵਿਚ ਿੋਈ ਭਾਰਤ-ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਸਾਾਂਝਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਸਵਿ 

-ਪਰਧਾਨਗੀ ਿੀ ਕੀਤੀ। ਨਿੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਵਿੱਚ ਿੋਈ ਵਨਿੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (HLTFI) ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਸਵਿ- 

ਪਰਧਾਨਗੀ ਸਾਡ ੇਿਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਬ  ਧਾਬੀ ਵਨਿੇਸ਼ ਅਥਾਰਟੀ (ADIA) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ 

ਕੀਤੀ।  
 



ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ 27-28 ਨਿੰਬਰ, 2020 ਨ ੰ ਸੇਸ਼ੇਲਜ਼ ਦੀ ਫੇਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ 

ਸੇਸ਼ੇਲਜ਼ ਦੇ ਨਿੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਿਾਮਵਿਮ ਸ਼ਰੀ ਿੇਿਲ ਰਾਮਕਲਾਿਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਨਵਰੰਦਰ 

ਮੋਦੀ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਿਾਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨਾਲ ਨਿੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਾਂ ਤਰਜੀਿਾਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ- ਸੇਸ਼ੇਲਜ਼ ਦੁਿੱਲੇ ਸਬੰਧਾਾਂ 

ਨ ੰ ਿੋਰ ਮਜ਼ਬ ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਵਲਆਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਿਟਾਾਂਦਰੇ ਕਰਨਗ।ੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੇਸ਼ੇਲਜ਼ ਦੇ ਨਿੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ 

ਮੰਤਰੀ ਮਿਾਮਵਿਮ ਵਸਲਿੇਸਟਰ ਰਾਦੇਗਓਂਦੇ ਨਾਲ ਦੁਿੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ।  
 

ਨਿੀਂ ਵਦਲੀ 

23 ਨਿੰਬਰ, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 


