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ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਰੀ ਹਰਸ਼ਿਰਧਨ ਸ਼ਵਰਿੰਗਲਾ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 4 ਨਿਿੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਫਰਾਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਵਬਰਟੇਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ 

ਜਾਣਗ।ੇ ਫਰਾਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਇਿੰਗਲੈਂਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਿਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਅਵਜਹੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇੜਲੇ 

ਅਤੇ ਚਿੰਗੀ ਤਰਾਾਂ ਸਥਾਪਤ ਸਿੰਬਿੰਧ ਹਨ। ਇਹ ਦੁਿੱਲੇ ਸਬਿੰਧ ਬਹੁਪੱਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਿਧੇ ਹਨ। 
 

ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਦੁਿੱਲੇ ਸਬਿੰਧਾਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਵਹੱਤਾਾਂ ਦੇ ਮੁੱਵਦਆਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਿਟਾਾਂਦਰੇ 

ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਮੁੱਖ ਿਾਰਤਾਕਾਰਾਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਜਰੀਏ ਸਾਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਇਨ੍ਾਾਂ ਵਤਿੰਨਾਾਂ 

ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦ ੇਕਾਰੋਬਾਰੀਆਾਂ, ਵਿਦਿਾਨਾਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਿੀਆਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇ ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਨਾਲ ਿੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ 

ਸਕੱਤਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਸੱਵਟਆਾਂ ਨਾਲ ਨਵਜੱਠਣ ਲਈ ਕੌਮਾਾਂਤਰੀ ਭਾਈਿਾਲੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਿਟਾਾਂਦਰੇ ਕਰਨਗੇ। 
 

ਫਰਾਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਵਬਰਟੇਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬਿੰਧ ਸਾਾਂਝੀਆਾਂ ਲੋਕਤਾਾਂਤਰਕ ਕਦਰਾਾਂ ਕੀਮਤਾਾਂ ਦੀ ਬੁਵਨਆਦ 'ਤੇ ਆਧਾਵਰਤ ਹਨ ਅਤੇ 

ਇਨ੍ਾਾਂ ਸਬਿੰਧਾਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਵਟਕਾਉ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਿਰਗ ੇਮੁੱਵਦਆਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਾਂਝੀ ਵਦਲਚਸਪੀ ਹ।ੈ ਇਨ੍ਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨਾਲ 

ਭਾਰਤ ਦ ੇਬਹੁਤ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਿਪਾਰਕ ਅਤੇ ਿਣਜ ਸਬਿੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਾਾਂ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਨਿੇਸ਼ ਦਾ ਿੱਡਾ ਪਰਿਾਹ ਹੈ। ਭਾਰਤ 

ਇਨ੍ਾਾਂ ਮੁਲਕਾਾਂ ਨਾਲ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਮੁੱਵਦਆਾਂ ਬਾਰ ੇਬਹੁਪੱਖੀ ਮਿੰਚਾਾਂ 'ਤੇ ਿੀ ਨੇੜਤਾ ਨਾਲ ਕਿੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 

ਭਾਰਤ ਦੀਆਾਂ ਤਰਜੀਹਾਾਂ ਵਜਿੇਂ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਸੁਧਵਰਆ ਹੋਇਆ ਬਹੁਪੱਖਿਾਦ, ਸਿੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਵਖਆ ਪਵਰਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 

ਿਾਲੇ ਇਸ ਦੇ ਆਰਜੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਣੇ ਿੱਡ ੇਬਹੁਪੱਖੀ ਜੁੜਾਅ ਅਤੇ ਆਜਾਦ, ਖੁੱਲੇ ਅਤੇ ਸਮਾਿਸੇ਼ੀ ਭਾਰਤ-ਪਰਸ਼ਾਾਂਤ ਖੇਤਰ ਪਰਤੀ 

ਇਸਦੀ ਿਚਨਬੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਿੇਗੀ। 
 

ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਿੱਲੋਂ  ਇਨ੍ਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਾਂ ਔਕੜਾਾਂ ਦੇ ਬਾਿਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਕੌਮਾਾਂਤਰੀ 

ਜੁੜਾਅ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਵਹਲਾਾਂ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਹ।ੈ 
 

ਨਿੀਂ ਵਦਲੀ 
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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. 


