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ਇੰਗਲੈਂਡ ਦ ੇਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤ ੇਵਿਦਸ਼ੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਮਡੰਲ ਅਤ ੇਵਿਕਾਸ ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੇ 

ਸੈਕ੍ਰਟੇਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਰਾਈਟ ਆਨਰੇਬਲ ਡਵੋਮਵਨਕ ਰਾਅਬ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਵਿਕਾਰਤ ਫੇਰੀ (14-

17 ਦਸਬੰਰ, 2020) 

15 ਦਸੰਬਰ, 2020 

 

1. ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼, ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੇ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਰਾਈਟ 

ਆਨਰੇਬਲ ਡੋਵਮਵਨਕ ਰਾਅਬ 14-17 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਮਹਾਮਂਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

ਦੁਿੱਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਪਵਹਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। 
 

2. ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਸੁਬਰਾਮਣਯਮ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ 15 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੰੂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਦੁਿੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ 

ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਿੱਲੋਂ  ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਤੇ COVID-ਪਰਭਾਵਿਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ 

ਰਹੀਆ ਂਭੂ-ਰਾਜਨੀਵਤਕ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੋਿਾਂ ਮੰਤਰੀਆ ਂਨੇ ਿੰਨ ਸੁਿੰਨੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਜਿੇਂ ਿਪਾਰ ਅਤੇ ਵਨਿੇਸ਼, ਰੱਵਖਆ ਅਤੇ 

ਸੁਰੱਵਖਆ, ਵਸਹਤ, ਵਸੱਵਖਆ, ਖਜੋ ਅਤੇ ਨਿੀਨਤਾ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਸਵਹਯੋਗ ਦੇ ਅਥਾਹ ਮੌਵਕਆਂ ਦੀ ਗੱਲ 

ਪਰਿਾਨ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਵਬਰਟੇਨ ਭਾਈਿਾਲੀ ਨੰੂ ਅਗਲੇ ਪੱਿਰ 'ਤੇ ਲੈਕ ੇਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹੀ, 360 ਵਡਗਰੀ ਰੋਡ-ਮੈਪ ਨੰੂ 

ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਵਹਮਤੀ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਰੋਡਮੈਪ ਜਨਿਰੀ, 2021 ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪਰਿਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ 

ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ। 
 

3. ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਦੁਿੱਲਾ ਿਪਾਰ ਵਪਛਲੇ ਦਹਾਕ ੇ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਿਵਿਆ ਹੈ, ਜੋ 2019-20 ਵਿਚ 15.48 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ 

ਪਹੁੰਚ ਵਗਆ। ਦੁਿੱਲੇ ਿਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਵਥਕ ਸਬੰਿਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਿਨਾਿਾ ਂ ਨੰੂ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਿਾ ਂ ਵਿਰਾ ਂਨੇ ਿਪਾਰਕ ਸੌਦੇ 

ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਿਟਾਂਦਰੇ ਨੰੂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪਰਿਾਸ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੰੂ ਪਰਿਾਨ ਕੀਤਾ, 

ਵਜਸ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਵਦਸ਼ਾਿਾ ਂਵਿੱਚ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਿਰਾਂ ਦੀ ਆਿਾਜਾਈ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 

ਡਾ. ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀ ਰਾਅਬ ਨੇ ਬਹੁ-ਿਰੁਿੀ ਦੁਨੀਆ ਪਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਿਚਨਬੱਿਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖਿਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 

ਯਕੀਨ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਸੀ ਵਹਤ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਮੁੱਵਦਆ ਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਿਟਾਂਦਰੇ ਿੀ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ -

ਪਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸਵਹਯੋਗ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਅੱਤਿਾਦ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅੱਤਿਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ, 

ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜੀ ਖੇਤਰਾ ਂਵਿਚ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆ ਂਚੁਣੌਤੀਆ ਂਨਾਲ ਨਵਜੱਠਣ ਦੇ ਤਰੀਵਕਆ ਂਬਾਰ ੇਘੋਖ ਕੀਤੀ। 
 



5. ਸ਼ਰੀ ਰਾਅਬ ਵਦੱਲੀ ਵਿੱਚ ਿਾਤਾਿਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਜਾਿਡੇਕਰ ਅਤੇ ਵਸੱਵਖਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ 

ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰੀਆਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਬੰਗਲੁਰੂ ਜਾਣਗੇ, ਵਜੱਥੇ ਉਹ 17 ਦਸੰਬਰ, 

2020 ਨੰੂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। 
 

ਨਿੀਂ ਵਦੱਲੀ  

15 ਵਦਸੰਬਰ,  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. 

 


