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ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਦੋ ਵਦਨ ਦੀ ਸੇਸ਼ੇਲਸ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੇਰੀ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹ ੋਗਈ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਿੱਲੋਂ  
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਰੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਨਜੀ ਸੁਨੇਹਾ ਆਪ੍ਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਭਾਰਤ ਿੱਲੋਂ  ਸੇਸ਼ੇਲਜ਼ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੇ ਸਬੰਧਾਾਂ ਨ ੰ ਵਦੱਤੇ ਜਾਾਂਦ ੇ

ਮਹੱਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਆਪ੍ਣੀ ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਮਹਾਮਵਹਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪ੍ਤੀ ਿੇਿਲ ਰਾਮਕਲਾਿਾਨ ਨਾਲ 27 ਨਿੰਬਰ, 

2020 ਨ ੰ ਸਟੇਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖ ੇਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਸੇਸ਼ੇਲਜ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪ੍ਾਟਾ ਮੰਤਰੀ 

ਮਹਾਮਵਹਮ ਸ਼ਰੀ ਵਸਲਿੇਸਟਰ ਰਾਦਜੋਂਦੇ ਨਾਲ ਿੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।   
 

ਰਾਸ਼ਟਰਪ੍ਤੀ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੀ ਮਲੁਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪ੍ਤੀ 

ਰਾਮਕਲਾਿਾਨ ਨ ੰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਚੋਣ ਵਜੱਤ ਉੱਤ ੇਿਧਾਈ ਵਦੱਤੀ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਜਨਿਰੀ, 2018 ਵਿਚ ਹੋਈ ਆਪ੍ਣੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ 

ਨ ੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਵਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਦੋਨਾਾਂ ਮੁਲਕਾਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨੇੜਲੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਰ ਿੀ ਵਿਕਸਤ 

ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਵਸ਼ਪ੍ ਿੱਲੋਂ  ਰਾਸ਼ਟਰਪ੍ਤੀ ਰਾਮਕਲਾਿਾਨ ਨ ੰ 2021 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵਦੱਤਾ। 
 

ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪ੍ਤੀ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਾਂ ਕੀਮਤਾਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨ ੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਾਂਝੇ ਯਕੀਨ 

ਨਾਲ ਮਜ਼ਬ ਤ ਹੋਏ ਗੁਆਾਂਢੀਆਾਂ ਿਾਲੇ ਇਵਤਹਾਵਸਕ ਸਬੰਧਾਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ COVID ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ 

ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਸੇਸ਼ੇਲਜ਼ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਿਾਲੀ ਨ ੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਿਧਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ੍ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦ ੇ

SAGAR (ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਵਰਆਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਵਖਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ) ਫਲਸਫ ੇਅੰਦਰ ਸੇਸ਼ੇਲਜ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਵਹੰਦ 

ਮਹਾਾਂਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਵਹਲ  ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪ੍ਾਰ ਗੁਆਾਂਢੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੇਸ਼ੇਲਸ 'ਗੁਆਾਂਢੀ ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ' 

ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਿੀ ਹ।ੈ 
 

ਰਾਸ਼ਟਰਪ੍ਤੀ ਰਾਮਕਲਿਾਨ ਨੇ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਅਤੇ ਅਤੀ ਜ਼ਰ ਰੀ ਦਿਾਈਆਾਂ ਦੇ ਰ ਪ੍ ਵਿੱਚ  ਭਾਰਤ ਿੱਲੋਂ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਈ ਗਈ ਮਦਦ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਦੋਿਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਖਆ ਭਾਈਿਾਲੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ 

ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੇਸ਼ੇਲਜ਼ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਨਰਮਾਣ ਉੱਤੇ ਪੈ੍ਣ ਿਾਲੇ ਇਸਦ ੇਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰਾਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸਦ ੇਪ੍ਰਤੀਕਰਮ 

ਿਜੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੇਸ਼ੇਲਜ਼ ਦੇ ਵਹਤਾਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਾਂ ਇੱਛਾਿਾਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਵਹਯੋਗ ਨ ੰ ਉੱਚ ੇਪੱ੍ਧਰ 'ਤੇ 

ਵਲਜਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਿਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵਦੱਤਾ। 
 

  



 
ਇਸ ਮੌਕ ੇਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਦੁਿੱਲੇ ਜੁੜਾਅ ਨ ੰ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਡ ੰਘਾ ਕਰਨ ਅਤੇ COVID -19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੈ੍ਦਾ 

ਹੋਈਆਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਵਹਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵਦਤੱਾ ਵਗਆ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ 

ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਰੱਵਖਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਵਸ਼ਆਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, IUU ਮੱਛੀ ਪ੍ਾਲਣ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਕੈਤੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ 

ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਾਂਝੇ ਯਤਨਾਾਂ ਨ ੰ ਮਜ਼ਬ ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਿੱਖ ਿੱਖ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਵਦਆਾਂ ਬਾਰ ੇਿੀ ਗੱਲ 

ਕੀਤੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਵਹੱਤਾਾਂ ਨ ੰ ਪ੍ਰਭਾਿਤ ਕਰਦ ੇਹਨ। 
 

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੇਸ਼ੇਲਜ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਪੱ੍ਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਿੀ ਕੀਤੀ। ਦੋਨਾਾਂ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈਿਾਲੀ, 

ਸਮਰੱਥਾ ਿਧਾਉਣ, ਰੱਵਖਆ ਸਵਹਯੋਗ, ਲੋਕਾਾਂ ਦੇ ਪੱ੍ਧਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸੱਵਭਆਚਾਰਕ ਸਬੰਧਾਾਂ, ਿਪ੍ਾਰ, ਸੈਰ-ਸਪ੍ਾਟਾ, ਿਪ੍ਾਰ ਅਤੇ ਵਸਹਤ 
ਸੰਭਾਲ ਸਮੇਤ ਦੁਿੱਲੇ ਸਬੰਧਾਾਂ ਦੇ ਿੱਖ ਿੱਖ ਪ੍ਵਹਲ ਆਾਂ ਬਾਰ ੇਵਿਚਾਰ-ਿਟਾਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। 
 

ਵਿਕਟੋਰੀਆ 

28 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. 
 


