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ਵਿਦਸੇ਼ ਮਤੰਰੀ ਦਾ ਵਮਸਰ ਅਰਬੀ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਦਰੌਾ (15-16 ਅਕਤੂਬਰ, 2022) 

13 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 

1. ਵਮਸਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਵਹਮ ਸ਼ਰੀ ਸਮੀਹ ਹਸਨ ਸ਼ੌਕਰੀ ਦੇ ਸੱਦ ੇਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐੱਸ. 

ਜੈਸੰ਼ਕਰ 15-16 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੱਕ ਵਮਸਰ ਅਰਬੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ 

ਉਨ੍ਾਾਂ ਿੱਲੋਂ  ਵਮਸਰ ਦੀ ਪਵਹਲੀ ਦੁਿੱਲੀ ਯਾਤਰਾ ਹੋਿੇਗੀ। 

 

2. ਇਸ ਦੌਰ ੇਦੌਰਾਨ EAM ਆਪਸੀ ਵਹੱਤਾਾਂ ਦੇ ਕਈ ਦੁਿੱਲੇ ,ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਵਲਆਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇ

ਮੁਵਦਆਾਂ ਬਾਰ ੇਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਵਹਮ  ਸ਼ਰੀ ਸਮੀਹ ਸ਼ੌਕਰੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗ।ੇ  

 

3. EAM ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਸਮੇਤ ਵਮਸਰ ਵਿੱਚ ਰਵਹ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁਦਾਏ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗ ੇਅਤ ੇ

ਵਮਸਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਿਪਾਰਕ ਸਮੁਦਾਏ ਦ ੇਇਕੱਠ ਨੰੂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗ।ੇ  

 

4. ਭਾਰਤ ਅਤ ੇਵਮਸਰ ਦੇ ਰਿਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਵਤਹਾਸਕ ਅਤ ੇਸੱਵਭਆਚਾਰਕ ਸਬੰਧਾਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਨੱਘ ੇ

ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਦੋਿੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ 

ਹਨ। 2022-23 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ G-20 ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਦੌਰਾਨ ਵਮਸਰ ਨੰੂ 'ਮਵਹਮਾਨ ਦੇਸ਼' ਿਜੋਂ ਸੱਦਾ 

ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 

 

5. ਵਮਸਰ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਡ ੇਿਪਾਰਕ ਭਾਈਿਾਲਾਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਰਹਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਦੌਰ ੇ

ਦੌਰਾਨ ਦੁਿੱਲੇ ਿਪਾਰ, ਿਣਜ ਅਤੇ ਵਨਿੇਸ਼ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਨਾ ਫੋਕਸ ਖੇਤਰਾਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਿੇਗਾ। 
ਭਾਰਤ - ਵਮਸਰ ਦਾ ਦੁਿੱਲਾ ਿਪਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ 7.26 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ 

ਵਰਕਾਰਡ ਉੱਚ ੇਪੱਧਰ ਨੰੂ ਛੂਹ ਵਗਆ। ਵਮਸਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਨਿੇਸ਼ 3.15 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਿੱਧ 

ਹੈ। 50 ਤੋਂ ਿੱਧ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਾਂ ਵਮਸਰ ਵਿੱਚ ਵਨਰਮਾਣ, ਰਸਾਇਣ, ਊਰਜਾ, ਬੁਵਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚਾ, ਪਰਚੂਨ 

ਆਵਦ ਿਰਗ ੇਖੇਤਰਾਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਾਂ ਹਨ। 



 

6. EAM ਦਾ ਵਮਸਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸਾਡ ੇਸਮੱੁਚ ੇਦੁਿੱਲੇ ਅਤ ੇਬਹੁਪੱਖੀ ਸਬੰਧਾਾਂ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰਨ ਅਤੇ 

ਆਪਸੀ ਵਹੱਤਾਾਂ ਦੇ ਸਾਰ ੇਮੁੱਵਦਆਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਵਮਸਰੀ ਲੀਡਰਵਸ਼ਪ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ - ਿਟਾਾਂਦਰ ੇ ਕਰਨ ਦਾ 

ਮੌਕਾ ਦੇਿੇਗਾ। ਇਹ ਦੌਰਾ ਦੁਿੱਲੀ ਭਾਈਿਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਵਹਯੋਗ ਨੰੂ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਅਤ ੇਨਿੀਆਾਂ 

ਪਵਹਲਕਦਮੀਆਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਰਦਾਨ ਦਿੇੇਗਾ। 

 

ਨਿੀਂ ਵਦੱਲੀ 

13 ਅਕਤੂਬਰ, 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. 

 

 


