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ਵਿਦਸੇ਼ ਮਤੰਰੀ ਦੀ ਵਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦ ੇਉਪ ਪਰਧਾਿ ਮਤੰਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਤੰਰੀ ਵਿੰਸਟਿ 
ਪੀਟਰਜ਼ ਿਾਲ ਦੁਿੱਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 

26 ਫਰਿਰੀ, 2020 

ਵਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਉਪ ਪਰਧਾਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਵਹਮ ਸਰੀ ਵਿੰਸਟਿ ਪੀਟਰਜ਼, ਿਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਡੇਵਿਡ 
ਪਾਰਕਰ ਅਤੇ ਉਿ੍ਾਾਂ ਦ ੇਿਾਲ ਇੱਕ ਿਪਾਰਕ ਪਰਤੀਵਿਧੀ ਮੰਡਲ 25 ਤੋਂ 28 ਫਰਿਰੀ, 2020 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ 
ਵਰਹਾ ਹ.ੈ 

ਉਪ ਪਰਧਾਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਿੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ (EAM) ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਿਾਲ 26 ਫਰਿਰੀ, 2020 ਿ  ੰ
ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਦੁਿੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵਲਆ ਅਤੇ ਰਾਜਿੀਵਤਕ, ਆਰਵਿਕ, ਰੱਵਿਆ, ਸੁਰੱਵਿਆ ਅਤੇ 
ਦੋਿਾਾਂ ਵਧਰਾਾਂ ਪਾਸੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦ ੇਲੋਕਾਾਂ ਿਾਲ ਸੰਬੰਧਾਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਬ ਤੀ ਵਲਆਉਣ ਲਈ ਕਦਮਾਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਿਟਾਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ। 

ਇਸ ਮੀਵਟੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹਾਊਸ ਵਿਿੇ ਰਾਤ ਦਾ ਭੋਜ ਕੀਤਾ ਵਗਆ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਿਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਪੀਟਰਜ਼ ਿੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਵਜਿ੍ਾਾਂ ਿੇ 26 ਫਰਿਰੀ, 2020 ਿ ੰ ਮਾਿਯੋਗ ਿਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਵਪਯ ਸ਼ ਗੋਇਲ ਿਾਲ ਿੀ 
ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਕਰ ਿੇ ਮਾਿਯੋਗ ਵਿੱਤ ਮਤੰਰੀ ਸਰੀਮਤੀ ਵਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਿ  ਿਾਲ26 ਫਰਿਰੀ, 
2020 ਿ ੰ  ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।   

ਉਪ ਪਰਧਾਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀਟਰਜ਼ 27 ਫਰਿਰੀ, 2020 ਿ ੰ ਮਾਿਯੋਗ ਿਾਤਾਿਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਪਵਰਿਰਤਿ ਮੰਤਰੀ 
ਸ਼ਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਜਾਿਡੇਕਰ ਿ ੰ ਵਮਲਣਗੇ। ਵਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਿਫਦ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਾਂ ਿਾਲ ਿੀ 
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ। 

ਵਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਉਪ ਪਰਧਾਿ ਮਤੰਰੀ ਿੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਇੱਕ ਿਿਾਾਂ ਰਣਿੀਤਕ ਪੇਪਰ "ਭਾਰਤ 2025- 

ਵਰਸ਼ਵਤਆਾਂ ਵਿਚ ਵਿਿੇਸ਼" ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਵਿਉਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇੰਕ-ਇੰਡੀਆ ਰਣਿੀਤੀ 2011 ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿਚ ਹ।ੈ 
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਿੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੁਿੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਾਂ ਿ ੰ ਮਜ਼ਬ ਤ ਕਰਿ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਹਾਾਂ 
ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦਾ ਸਾਾਂਝਾ ਮੰਤਿ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਿੇ ਸ ਰਜੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਜਲਿਾਯ  ਕਾਰਿਾਈ ਦੇ ਮਸਵਲਆਾਂ ਤੇ ਵਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਿੱਲੋਂ 



ਭਾਰਤੀ- ਪਰਸ਼ਾਾਂਤ ਮਹਾਾਂਸਾਗਰ ਿੇਤਰ ਪਵਹਲ (IPOI) ਅਤੇ ਕੌਮਾਾਂਤਰੀ ਸ ਰਜੀ ਗਠਜੋੜ (ISA) ਿ ੰ ਵਦੱਤ ੇਗਏ ਸਵਹਯੋਗ 
ਲਈ ਇਸਦਾ ਧੰਿਿਾਦ ਕੀਤਾ। 

ਦੋਿਾਾਂ ਪੱਿਾਾਂ ਿੇ ਭਾਰਤ -ਪਰਸ਼ਾਾਂਤ ਿੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਿਟਾਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪ ਰਬੀ 
ਏਸ਼ੀਆ ਵਸ਼ਿਰ ਸੰਮੇਲਿ ਅਤੇ ਸੰਬੰਵਧਤ ਫੋਰਮਾਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਿ 'ਤੇ ਸਵਹਮਤੀ ਪਰਗਟਾਈ. ਉਿ੍ਾਾਂ ਿੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 
ਵਿਚ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਵਿਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਿਣ ਲਈ ਯ .ਐਿ.ਸੀ.ਐੱਲ.ਓ.ਐੱਸ. ਸਮੇਤ ਪਰਭ ਸੱਤਾ, ਿੇਤਰੀ ਅਿੰਡਤਾ ਅਤੇ 
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਿ ੰਿ ਦਾ ਸਵਤਕਾਰ ਕਰਿ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵਦੱਤਾ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਿੀ ਸਵਹਮਤ ਹਿ ਵਕ 
ਸਵਿਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹ ੈਅਤੇ ਡਬਲਯ .ਟੀ.ਓ. ਵਿੱਚ ਉਸਾਰ  ਗਲੱਬਾਤ ਕਰਿ 'ਤੇ ਸਵਹਮਤ 
ਹੋਏ. ਵਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਿੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਵਿਆ ਪਵਰਸ਼ਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਾਈ ਮੈਂਬਰਵਸ਼ਪ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਿਿ 
ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। 

ਵਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਾਸੀਆਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਦਆਰਿੀਆਾਂ ਦੀ ਿੱਧ ਰਹੀ ਤਾਦਾਦ ਦੋਿਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਇਕ 
ਮਜ਼ਬ ਤ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਿਾਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗ ੜ੍ੀ ਭਾਈਿਾਲੀ 'ਚ ਚੰਗਾ ਯੋਗਦਾਿ ਪਾ ਵਰਹਾ ਹ.ੈ 

ਿਿੀਂ ਵਦਲੀ 
26 ਫਰਿਰੀ, 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. 


