
Visit of Minister of State for External Affairs Shri V. 

Muraleedharan to the Republic of The Gambia and the 

Republic of Senegal (1-5 November 2021) 
________________________________________________________ 

ਵਿਦਸੇ਼ ਰਾਜ ਮਤੰਰੀ ਸ਼ਰੀ ਿੀ. ਮਰੁਲੀਧਰਨ ਿਲੱੋਂ ਗੈਂਬੀਆ ਅਤ ੇਸਨੇੇਗਲ ਗਣਰਾਜਾਾਂ ਦੀ 
ਫਰੇੀ (1-5 ਨਿਬੰਰ 2021) 

27 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 

 

1. ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (MoS) ਸ਼ਰੀ ਿੀ. ਮੁਰਲੀਧਰਨ 1-5 ਨਿੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਗੈਂਬੀਆ ਅਤੇ ਸਨੇੇਗਲ 
ਗਣਰਾਜਾਾਂ ਦੀ ਅਵਧਕਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਉਨ੍ਾਾਂ ਿੱਲੋਂ ਦੋਿਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਪਵਹਲੀ ਯਾਤਰਾ ਹੋਿੇਗੀ।  

 

2. 1-2 ਨਿਬੰਰ, 2021 ਤੱਕ ਗੈਂਬੀਆ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਰੇੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਗੈਂਬੀਆ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਾਮਵਹਮ 
ਅਦਾਮਾ ਬੈਰੋ ਨੂੰ ਵਮਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵਹਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੈਂਬੀਅਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਮਤੰਰੀ ਡਾ. 
ਮਾਮਦੌ ਟਾਾਂਗਾਰਾ ਨਾਲ ਦੁਿੱਲੀ ਮੀਵਟਗੰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸਮਝੌਵਤਆਾਂ/MoU's 'ਤ ੇਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ 
ਆਸ ਹ।ੈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਗੈਂਬੀਆ ਵਿੱਚ ਰਵਹ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਿੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗ।ੇ 
 

3. 4-5 ਨਿਬੰਰ, 2021 ਤੱਕ ਸਨੇੇਗਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸਨੇੇਗਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ 
ਸੇਨੇਗਲੀਆਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਅਇਸਤਾ ਟਾਲ ਸੈਲ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਭਾਰਤ-ਸੇਨੇਗਲ ਸਾਾਂਝਾ ਕਵਮਸ਼ਨ ਮੀਵਟੰਗ (JCM) ਦੀ 
ਸਵਹ-ਪਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੇਨੇਗਲ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਾਮਵਹਮ ਸ਼ਰੀ ਮੈਕੀ ਸਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ 
ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਵਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾ ਮਤੰਰੀ ਸਰੀ ਵਸਦੀਕੀ ਕਾਬਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਿਵੰਤਆਾਂ ਨਾਲ ਿੀ 
ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸਮਝਵੌਤਆਾਂ/MoUs 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਹ ਡਕਾਰ ਵਿੱਚ 
ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। 
 

4. ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੈਂਬੀਆ ਅਤੇ ਸੇਨੇਗਲ ਨਾਲ ਵਨਘੱ,ੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਅਤ ੇਸੁਵਹਰਦ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਕਈ ਸਾਲਾਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਗੈਂਬੀਆ ਅਤ ੇ
ਸੇਨੇਗਲ ਦੇ ਨੌਜਿਾਨਾਾਂ ਦੇ ਸਮਰਿੱਾ ਵਨਰਮਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਹੋਰੀ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਾਾਂ 
ਦੋਿਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡ ੇਦੁਿੱਲੇ ਸਬੰਧਾਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵਮਲੇਗੀ। 
 

ਨਿੀਂ ਵਦੱਲੀ 
27 ਅਕਤੂਬਰ, 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. 


