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ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐਸ . ਜੈਸ਼ੰਕਰ 2 - 5 ਸਤੰਬਰ  ਤੱਕ ਸਲੋਿੇਨੀਆ, ਕ੍ਰੋਵਿਆ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰਤ ਦੌਰਾ  ਕਰਨਗੇ।  

 

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ 2-3 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਦੌਰਾਨ ਸਲੋਿੇਨੀਆ ਵਿੱਿ ਰਵਿਣਗ ੇ। ਸਲੋਿੇਨੀਆ ਇਸ ਿੇਲੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕੌਂਸਲ 

ਦਾ ਪਰਿਾਨ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੰੂ 3 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੰੂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆ਼ਾਂ ਦੀ ਗੈਰ 

-ਰਸਮੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਿ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵਦੱਤਾ ਿੈ। ਸਲੋਿੇਨੀਅਨ ਆਗੂਆ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛ ੱਟ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ 

ਸਲੋਿੇਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਿਾਮਵਿਮ  ਡਾ.ਅੰਜੇਲੋਗਰ ਨਾਲ ਦ ਿੱਲੀ ਬੈਠਕ ਿੀ ਕਰਨਗੇ।  

 

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਲੋਿੇਨੀਆ ਵਿੱਿ ਿੋ ਰਿੇ ਬਲੈਡ ਰਣਨੀਤਕ ਫੋਰਮ (BSF) ਵਿੱਿ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣਗੇ ਅਤੇ "ਭਾਰਤ- ਪਰਸ਼ਾ਼ਾਂਤ ਵਿੱਿ ਵਨਯਮ-

ਅਿਾਰਤ ਵਿਿਸਥਾ ਲਈ ਭਾਈਿਾਲੀ" ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਪੈਨਲ ਿਰਿਾ ਵਿੱਿ ਵਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। 

 

3 ਸਤੰਬਰ ਨੰੂ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਿਾਮਵਿਮ ਗੋਰਡਨ ਗਰਵਲਕ 

ਰੈਡਮੈਨ ਨਾਲ ਦ ਿੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆਈ ਆਗੂਆ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮ ਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ।  

 

4-5 ਸਤੰਬਰ ਨੰੂ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਿਾਮਵਿਮ ਸ਼ਰੀ ਜੇਪੇ ਕੋਫੌਡ 

ਨਾਲ ਭਾਰਤ - ਡੈਵਨਸ਼ ਸਾ਼ਾਂਝਾ ਕਵਮਸ਼ਨ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। JCM ਦੌਰਾਨ ਸਤੰਬਰ, 2020 ਵਿੱਿ ਿੋਏ ਿਰਿ ਅਲ ਵਸਖ਼ਰ 

ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਰੀਨ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾ਼ਾਂਝੇਦਾਰੀ ਤਵਿਤ ਸਾਡ ੇਦ ਿੱਲੇ ਸਵਿਯੋਗ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਵਿਆ ਕੀਤੀ 

ਜਾਿੇਗੀ।  ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਪਰਿੰਵਤਆ਼ਾਂ ਨਾਲ ਿੀ ਮ ਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ।  

 

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਾ਼ਾਂ ਵਤੰਨ ਮੱਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡ ੇਦ ਿੱਲੇ ਸਬੰਿਾ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਵਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ 

ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸਾਡ ੇਬਿ ਪੱਿੀ ਸਬੰਿਾ਼ਾਂ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਮਲੇਗਾ। 

 

ਨਿੀਂ ਵਦੱਲੀ 

1 ਸਤੰਬਰ, 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. 


