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ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ 25-26 ਨਿੰਬਰ, 2020 ਨ ੰ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦਾ ਦੋ ਵਦਨਾਾਂ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰਕ ਦੌਰਾ 

ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਅਬ  ਿਾਬੀ ਦੇ ਯੁਿਰਾਜ ਮਹਾਮਵਹਮ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਵਬਨ ਜਾਇਦ ਅਲ ਨਾਹਯਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ 

ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਵਹਮ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੱੁਲਾ ਵਬਨ ਜਾਇਦ ਅਲ ਨਾਹਯਾਨ 

ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਅਬ  ਿਾਬੀ ਵਿੱਚ ਰਵਹ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰ ੇਦੀਆਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਵਦਆਾਂ ਨਾਲ 

ਿਰਚੁਅਲ ਮਾਵਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। 
 

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 25 ਨਿੰਬਰ ਨ ੰ ਅਬ  ਿਾਬੀ ਦੇ ਯੁਿਰਾਜ ਨਾਲ ਮਲੁਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਨਵਰੰਦਰ ਮੋਦੀ 

ਦੀਆਾਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਿਾਾਂ ਭੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੱੁਟ COVID  -19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀਆਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ 

ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਆਗ ਆਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਵਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਾਂਤਰੀ ਮੁੱਵਦਆਾਂ ਬਾਰੇ ਿੀ ਵਿਚਾਰ 

ਿਟਾਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ। 
 

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 26 ਨਿੰਬਰ ਨ ੰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੁਿੱਲੇ ਮੁੱਵਦਆਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਿਟਾਾਂਦਰੇ 

ਕੀਤੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ COVID -19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਵਜੱਠਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਵਸਹਤ ਦੇ ਅਤੇ ਆਰਵਿਕ ਮੋਰਚੇ 

'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਪੱਖ ਨ ੰ ਵਿਸਿਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੱਤੀ। ਦੋਨਾਾਂ ਵਿਰਾਾਂ ਨੇ ਿਪਾਰ, ਵਨਿੇਸ਼, 

ਬੁਵਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚਾ, ਊਰਜਾ, ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਵਖਆ ਅਤੇ ਰੱਵਖਆ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਿਾਲੀ ਦੇ ਿੱਖ ਿੱਖ ਪਵਹਲ ਆਾਂ 

ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕੀਤੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 

ਘਟਨਾਿਾਾਂ ਬਾਰ ੇਵਿਚਾਰ ਿਟਾਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਬਹੁਪੱਖੀ ਮੁੱਵਦਆਾਂ ਬਾਰ ੇਤਾਲਮੇਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਉੱਤੇ ਸਵਹਮਤੀ ਪਰਗਟਾਈ। 

 

ਅਬ  ਿਾਬੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਵਦਆਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਿਰਚੁਅਲ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਤੰਰੀ ਨੇ COVID ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ 

ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰ ੇਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ 

COVID ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ ਮੁੱਵਦਆਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਤੀਕਰਮ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਦੱਤਾ। 
 

ਅਬ  ਿਾਬੀ 
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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. 

 

 


