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ਵਿਦਸੇ਼ ਰਾਜ ਮਤੰਰੀ ਸ਼ਰੀ ਿੀ. ਮਰੁਲੀਧਰਨ ਿਲੱੋਂ ਗੈਂਬੀਆ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਦਰੌਾ (1-3 
ਨਿਬੰਰ 2021) 

5 ਨਿਬੰਰ, 2021 

 

1. ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤ ੇਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਿੀ. ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਨੇ 1-3 ਨਿੰਬਰ 2021 ਤਕੱ ਗੈਂਬੀਆ 
ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੌਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੁਆਰਾ 30 ਜੁਲਾਈ-1 
ਅਗਸਤ, 2019 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੈਂਬੀਆ ਦੀ ਪਵਹਲੀ ਰਾਜ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਫਾਲੋ ਅਪ ਿਜੋਂ ਹਇੋਆ।  ਇਸ 
ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੈਂਬੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਾਮਵਹਮ ਸ਼ਰੀ ਅਦਾਮਾ ਬੈਰ ੋਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ 
ਕੀਤੀ। ਰਾਜ ਮਤੰਰੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵਹਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾ਼ਾਂ ਅਦੰਰ ਗੈਂਬੀਅਨਾ਼ਾਂ ਬਾਰੇ 
ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਾਮਦ ੌਟਾ਼ਾਂਗਾਰਾ ਨਾਲ ਦੁਿੱਲੇ ਸਵਹਯੋਗ ਅਤੇ ਸਾਡ ੇਸਮੁੱਚ ੇਦੁਿੱਲੇ ਸਬਧੰਾ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਵਿਆ 
ਕੀਤੀ। ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੈਂਬੀਆ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਮਰੀਅਮ ਜੈਕ-
ਡੈਂਟਨ ਅਤ ੇਉੱਚ ਵਸੱਵਿਆ, ਿੋਜ, ਵਿਵਗਆਨ ਅਤ ੇਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਬਦਰਾ ਜਫੂ ਨਾਲ ਿੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 
ਕੀਤੀ। ਦਨੋਾ਼ਾਂ ਪਿੱਾ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਅਤ ੇਗੈਂਬੀਆ ਦਰਵਮਆਨ ਦੁਿੱਲੇ ਿਪਾਰ ਅਤ ੇਵਿਕਾਸ ਸਾ਼ਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂ ੰਹੋਰ 
ਅੱਗੇ ਿਧਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। 

2. ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਸਮਝੌਵਤਆ਼ਾਂ, ਵਡਪਲੋਮੈਵਟਕ ਅਤੇ ਅਵਧਕਾਰਤ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕਾ਼ਾਂ ਲਈ ਿੀਜਾ ਲੋੜਾ਼ਾਂ 
ਤੋਂ ਛੋਟ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤ,ੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤ ੇਗੈਂਬੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸਵਹਯੋਗ ਲਈ ਜਨਰਲ ਫਰੇਮਿਰਕ 
ਸਮਝੌਤ ੇ'ਤੇ ਹਸਤਾਿਰ ਕੀਤ ੇਗਏ। ਗੈਂਬੀਆ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤ ੇਇਸ ਦਰੌੇ ਦਰੌਾਨ ਡਾਇਲਵਸਸ ਮਸ਼ੀਨਾ਼ਾਂ ਦੀ 
ਿਰੀਦ ਲਈ 500,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਗਰਾ਼ਾਂਟ ਨੂ ੰਨਿੇਂ ਮਕਸਦਾ਼ਾਂ ਲਈ ਿਰਤਨ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। 
ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵਹਯੋਗ ਅਤ ੇਵਿਦਸੇ਼ਾ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਗੈਂਬੀਅਨ ਬਾਰ ੇਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਾਮਦ ੌ
ਟਾ਼ਾਂਗਾਰਾ ਅਤ ੇਰਾਜ ਮਤੰਰੀ ਨੇ ਸਾ਼ਾਂਝ ੇਤਰੌ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪਰੂ ੇਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ 
ਯਾਦਗਾਰੀ ਡਾਕ ਵਟਕਟ ਦਾ ਵਡਜਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। 

3. ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੰਜੂਲ ਵਿੱਚ ਗੈਂਬੀਆ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਬਲਵਡੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ 
ਪੱਛਮੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚੱ ਕ੍ਰੈਵਡਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਤਵਹਤ ਬਣੇ ਮਹਤੱਿਪੂਰਨ ਪਰੋਜੈਕਟਾ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਾ਼ਾਂ ਨੇ 
ਦੋ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ LOC ਪਰੋਜੈਕਟਾ਼ਾਂ ਦਾ ਿੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਵਜੰਨਾ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਬਜਲੀਕਰਨ ਵਿਸਥਾਰ ਪਰਜੋੈਕਟ 



ਅਤੇ ਗਰੇਟਰ ਬਜੰੁਲ ਿੇਤਰ ਵਿੱਚ  ਐਸਬੈਸਟਸ ਿਾਟਰ ਪਾਈਪਾ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾ਼ਾਂ UPVC ਪਾਈਪ ਲਾਉਣ ਿਾਲਾ 
ਪਾਣੀ ਪਰਜੋੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਉਨ੍ਾ਼ਾਂ ਨੇ ਕੈਵਚਕਲੀ ਵਮਊਜੀਅਮ ਅਤੇ ਯਨੂੀਿਰਵਸਟੀ ਆਫ਼ 
ਦ ਗੈਂਬੀਆ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਿਾਲੀ ਥਾ਼ਾਂ ਦਾ ਿੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਗਾ਼ਾਂਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਜੋੈਕਟ ਹੈ ਅਤ ੇ
ਵਜਸਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕਪੰਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। 

4. ਗੈਂਬੀਆ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 1600 ਵਿਅਕਤੀਆ਼ਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਪਰ ਜੀਿੰਤ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਵਜਨ੍ਾ਼ਾਂ ਵਿਚੱ 
ਵਜਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਿਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ। ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰ ੇਦੇ 
ਮੈਂਬਰਾ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕੱੁਲ ਵਮਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦਰੌੇ ਸਦਕਾ ਗੈਂਬੀਆ ਨਾਲ ਸਾਡ ੇਦੁਿੱਲੇ ਸਬਧੰਾ਼ਾਂ ਨੂ ੰ
ਹੋਰ ਿੰਨ ਸਿੁੰਨਤਾ ਅਤੇ ਡੰੂਘਾਈ ਵਮਲਣ ਦੀ ਵਦਸ਼ਾ ਤਅੈ ਹਈੋ। 

ਨਿੀਂ ਵਦੱਲੀ 

5 ਨਿਬੰਰ, 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. 


