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ਵਿਦਸੇ਼ ਮਤੰਰੀ ਡਾ. ਐੱਸ. ਜਸੈ਼ਕੰਰ ਅਤ ੇਸਯੰਕੁਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦ ੇਵਿਦਸੇ਼ ਮਤੰਰੀ 

ਮਹਾਮਵਹਮ ਸ਼ਖੇ ਅਬਦੁੁੱਲਾ ਵਬਨ ਜਾਇਦ ਅਲ ਨਾਹਯਾਨ ਦਰਵਮਆਨ ਟਲੈੀਫਨੋ 'ਤ ੇ

ਗੁੱਲਬਾਤ  
18 ਜਨਿਰੀ, 2022 
 

ਿਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐੁੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਅੁੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਿਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਹਵਮ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੁੱਲਾ ਬਵਨ 

ਜ਼ਾਇਦ ਅਲ ਨਾਹਯਾਨ  ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਗੁੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ੍ਹ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਿਵੁੱਚ ਹੋਏ 

ਦਹਵਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਵਸ ਿਵੁੱਚ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਵਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। 

 

ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਿਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਿਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ 

ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ ਡੰੂਘੇ ਦੁੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਿਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਵਿਾਇਆ ਕਵ 

ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਮ੍ਰਵਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਵਿਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਵਯੋਗ ਦੇਿੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਵਕਾਰੀ ਇਸ ਸਬੰਧ 

ਿਵੁੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਿਾਸ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਿਵੁੱਚ ਹਨ। 

 

ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਿਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਤਵਿਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਵੁੱਚ ਨਵਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕਵਹਾ ਕਵ 

ਇਸ ਦਵਨ ਅਤੇ ਸਮਂੇ ਿਵੁੱਚ ਨਵਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਵਕਾਂ 'ਤੇ ਅਜਵਹਾ ਹਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਿੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਭਵਅਕ 

ਕਾਇਦ-ੇਕਾਨੂੰਨਾਂਅ ਦੇ ਿਵਰੁੁੱਧ ਹੈ। ਿਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਿਾਰਦਾਤ ਦੇ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਦੂਤਾਿਾਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ 

ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਅਧਵਕਾਰੀਆਂ ਿੁੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਫੌਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। 

 

ਿਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਵਹੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਏਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਿਾ ਕੀਤਾ। 

ਅੁੱਤਿਾਦ ਿਵਰੁੁੱਧ ਆਪਣੀ ਸਵਧਾਂਤਕ ਸਥਵਤੀ ਦੇ ਪਵਛੋਕੜ 'ਚ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮੁੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਲਮੀ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ 

ਅਮੀਰਾਤ ਨਾਲ ਇੁੱਕਜੁੁੱਟ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ। 

ਿਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮ੍ਰਵਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਿਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਿਵਖੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਿਾਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੁੱਚ ਹੈ। 

ਦੂਤਾਿਾਸ ਪਰਵਿਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਵਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

 

ਨਿੀਂ ਦਵੁੱਲੀ 

18 ਜਨਿਰੀ, 2022 
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