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ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਵਹਮ ਯੁਿਰਾਜ ਫੈਸਲ ਵਬਨ ਫਰਹਾਨ ਅਲ 
ਸੌਦ ਨਾਲ ਅੱਜ ਨਿੀਂ ਵਦੱਲੀ ਦੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹਾਉਸ ਵਿਖੇ ਮਲੁਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। COVID -19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਿੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਵਹਲੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਦੋਿਾਾਂ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਿੱਲੇ 
ਸਬੰਧਾਾਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਵਹੱਤਾਾਂ ਦ ੇਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਮੁੱਵਦਆਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਸਾਰੇ ਪਵਹਲੂਆਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। 
 

2. ਦੋਿਾਾਂ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਵਿੱਚ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ 
ਦੋਿਾਾਂ ਵਧਰਾਾਂ ਦਰਵਮਆਨ ਕੀਤ ੇਗਏ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਿਾਲੀ ਪਰੀਸ਼ਦ ਸਮਝੌਤ ੇ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕੀਤੀ। 
ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤ ੇਹੇਠ ਹੋਈਆਾਂ ਮੀਵ ੰਗਾਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ ੀ ਪਰਗ  ਕੀਤੀ। ਦੋਿਾਾਂ ਵਧਰਾਾਂ ਨੇ 
ਿਪਾਰ, ਵਨਿੇਸ਼, ਊਰਜਾ, ਰੱਵਖਆ, ਸੁਰੱਵਖਆ, ਸੱਵਭਆਚਾਰ, ਕੌਂਸਲਰ ਮੁੱਵਦਆਾਂ, ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤ ੇਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਾਂ 
ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਈਿਾਲੀ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਉਪਾਿਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। 
 

3. ਦੋਿਾਾਂ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਵਨਸਤਾਨ ਦੇ ਘ ਨਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਵਦਆਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਿ ਾਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ 
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ ਰ, G -20 ਅਤੇ GCC ਿਰਗ ੇਬਹੁਪੱਖੀ ਮੰਚਾਾਂ 'ਤੇ ਦੁਿੱਲੇ ਸਵਹਯੋਗ ਬਾਰ ੇਿੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਵਿਦੇਸ਼ 
ਮੰਤਰੀ ਨੇ COVID -19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਿਜੂਦ ਵਪਛਲੇ ਸਾਲ G -20 ਦੀ ਸਫਲ ਪਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਉਦੀ 
ਅਰਬ ਨੰੂ ਿਧਾਈ ਵਦੱਤੀ। 
 

4. ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ COVID -19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਵਦੱਤੇ ਗਏ ਸਵਹਯੋਗ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 
ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੰੂ ਭਾਰਤ ਿੱਲੋਂ ਯਾਤਰਾ ਜਾਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਾਂ ਪਾਬਦੰੀਆਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵ ੱਲ ਦਣੇ 
ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। 
 

ਨਿੀਂ ਵਦੱਲੀ 
ਸਤੰਬਰ 19, 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. 

 


