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ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੀਪਬਮਲਕ ਆਫ਼ ਈਰਾਨ ਦ ੇਮਿਦਸੇ਼ ਿੰਤਰੀ ਿਹਾਿਮਹਿ ਡਾ. ਹਸੁਨੈ ਅਿੀਰ 

ਅਬਦੁੁੱਲਾਯਾਨ ਿੁੱਲੋਂ  ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰੌਾ (8-10 ਜਨੂ, 2022) 

 

08 ਜੂਨ, 2022 

 
1. ਿਮਦੇਸ਼ ਿੰਤਰੀ (EAM) ਡਾ. ਐੁੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਸੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਸਲਾਿਮਕ ਰੀਪਬਲਮਕ ਆਫ਼ ਈਰਾਨ ਦੇ 

ਿਮਦੇਸ਼ ਿੰਤਰੀ ਿਹਾਿਾਹਮਿ ਡਾ. ਹੁਸੈਨ ਅਿੀਰ ਅਬਦੁੁੱਲਾਯਾਨ 8-10 ਜੂਨ 2022 ਤੁੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ 

ਅਧਮਕਾਰਤ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਅਗਸਤ, 2021 ਿਮੁੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਿਹਾਿਹਮਿ ਹੁਸੈਨ 

ਅਿੀਰ ਅਬਦੁੁੱਲਾਹੀਨ ਿੁੱਲੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਮਲੀ ਫੇਰੀ ਹੈ। 

 

2. ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦਰਿਮਆਨ ਨੇੜਲੇ ਇਤਮਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸੁੱਭਮਅਕ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੁਿੁੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ 

ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੰਸਥਾਗਤ, ਸੁੱਭਮਅਕ ਅਤੇ ਿਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕ ਪੁੱਧਰੀ ਸਬੰਧ ਹਨ। 

 

3. ਿਫਦ ਪੁੱਧਰੀ ਗੁੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੋਿਾਂ ਿੰਤਰੀਆ ਂਨੇ ਰਾਜਨੀਤਮਕ, ਸੁੱਭਮਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੁੱਧਰੀ 

ਸਬੰਧਾਂ ਸਿੇਤ ਸਿੁੁੱਚੇ ਦੁਿੁੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਿਮਦੇਸ਼ ਿੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫਗਾਨਮਸਤਾਨ ਨੂ ੰਭਾਰਤ ਦੀ 

ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਨੂ ੰਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ, ਜਮਸ ਿਮੁੱਚ ਈਰਾਨ ਿਮੁੱਚ ਰਹਮੰਦ ੇਅਫਗਾਨ 

ਨਾਗਰਮਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਿਮਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਿੀ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ,  ਿਮੁੱਚ ਈਰਾਨ ਿੁੱਲੋਂ ਨਮਭਾਈ ਭੂਿਮਕਾ 

ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। 

 

4. ਦੋਿਾਂ ਧਮਰਾ ਂਨੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਿਾਿਲੇ 'ਚ ਦੁਿੁੱਲੇ ਸਹਮਯੋਗ ਦੀ ਿਹੁੱਤਤਾ ਨੂੰ ਿੰਨਮਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ 

ਬੇਹਸ਼ਤੀ ਟਰਿੀਨਲ, ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਬਾਰ ੇਹੋਈ ਤਰੁੱਕੀ ਦੀ ਸਿੀਖਮਆ ਕੀਤੀ। ਦੋਿੇਂ ਧਮਰਾ ਂਇਸ 

ਗੁੱਲ 'ਤੇ ਸਹਮਿਤ ਸਨ ਕਮ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੇ ਭੂਿੀ ਨਾਲ ਘਮਰ ੇਅਫਗਾਨਮਸਤਾਨ ਨੂ ੰਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੀ 

ਸਿੰੁਦਰੀ ਪਹੰੁਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿੁੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਸਿੇਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਿਪਾਰਕ 

ਆਿਾਜਾਈ ਕੇਂਦਰ ਿਜੋ ਂਿੀ ਉਭਰਮਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਿਮਕਾਸ ਲਈ ਸਹਮਯੋਗ 

ਕਾਇਿ ਰੁੱਖਣ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਿਚਨਬੁੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਦੋਿੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਿਾਂ ਕੰਿ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਿੁੁੱਦਮਆ ਂ

ਨੂ ੰਹੁੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਿੀਟਮੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ। 

 

5. ਿੰਤਰੀਆ ਂਨੇ ਅਫਗਾਨਮਸਤਾਨ ਸਿੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਿੁੁੱਦਮਆ ਂ'ਤੇ ਿੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ 

ਅਤੇ ਅਫਗਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂ ੰਫੌਰਨ ਿਨੁੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਿਹੁੱਤਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਅਤੇ 

ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ, ਸੁਰੁੱਖਮਅਤ ਅਤੇ ਸਥਮਰ ਅਫਗਾਨਮਸਤਾਨ ਿਮੁੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਮਧ ਅਤੇ ਸਿਾਿੇਸ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤਮਕ 



ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ  ਨੂ ੰਦੁਹਰਾਇਆ।  

 

 

6. ਈਰਾਨੀ ਿਮਦੇਸ਼ ਿੰਤਰੀ ਨੇ JCPOA ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰ ੇਿਮਦੇਸ਼ ਿੰਤਰੀ ਨੂ ੰ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਮੁੱਤੀ। ਦੋਿਾਂ ਿੰਤਰੀਆ ਂਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਿ ਬਾਰ ੇਿੀ ਿਮਚਾਰ 

ਿਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। 

 

7. ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਈਰਾਨੀ ਿਮਦੇਸ਼ ਿੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਿੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਮੰਦਰ ਿੋਦੀ ਨਾਲ ਿੁਲਾਕਾਤ 

ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੁੱਖਮਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਕੁਿਾਰ ਡੋਭਾਲ ਨਾਲ ਿੀ ਿੀਟਮੰਗ ਕੀਤੀ। 

 

ਨਿੀਂ ਦਮੁੱਲੀ 

8 ਜੂਨ, 2022 

 

 
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 


