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ಅರಬ್ -ತರರಭ ರಾಕರರ ಯಕೆದಿೇವ 3ನಕೆ ಹಿರಿವ ಅಧಿಕರರಿಗಳ ರಭೆ  

ಜನವರಿ 12, 2021 

 

1. ಅರಬ್ -ತರರಭ ರಾಕರರ ಯಕೆದಿೇವ ೇನರನಕೆ ಹಿರಿವ ಅಧಿಕರರಿಗಳ ರಭೆ ವು 12 ಜನವರಿ 2021 ರಂದು 

ವಿಡಿಯಕೆ ಕರನಫರೆನ್ಸ  ೇನಲಕ ನಡೆಯಿಭು  .ರಭೆವ ರಾ -ಅಾರಕ್ಷಯರಅ ಶ್ ರಿಕೆ ರಂಜಯ್ ಭಟ್ರಾಚರವಯ, 

ಕರವಯದರ್ಶಯ (ಸಿಪಿವಿ ೇಭುು ಒಐಎ) ಹರಗನ ಯರವತರರಿ ಮೊಾೇಮದ್ ಅಬು ಅಲ್ -ರ್ಕೆಖ , ರಹರವಕ 

ವಿದಕೆಶರಂಗ ರಚಿವರು ೇಭುು ಖರವಂ ಅರಬ್ ಯರಜರಗಳು ೇಭುು ತರರಭದ ಹಿರಿವ ಅಧಿಕರರಿಗಳನಂದಿಗೆ ಲಕೆಗ್ 

ಆಫ್ ಅರಬ್ ಯರಜರಗಳು ಈಜಿಪ್ಟಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಹರಗೆಯಕೆ ಲಕೆಗ್ ಆಫ್ ಅರಬ್ ಯರಜರಗಳ ಪ್ರಧರನ ಕರವಯದರ್ಶಯ 

ತರಗವಹಿಸಿದದರು. 

2. ಹಿರಿವ ಅಧಿಕರರಿಗಳು ಅರಬ್ ಪ್ರಪ್ಂಚ ಹರಗನ ತರರಭದ ನಡುಯ ಇರುವ ಐತಿಹರಸಿಕ ೇಭುು ನರಗರಿಕ 

ರಂಬಂಾಗಳನುು ನನಪಿಸಿೇನಂಡರು ಹರಗನ ಎರಡು ಬದಿಗಳನುು ಒಟ್ಟಾಗೆ ಜನಕೆಡಿರಲು ವರಣಿಜರ ೇಭುು 

ಸರಂರಕೃತಿಕ ರಂಬಂಾಗಳ ೇನಡುಗೆವನುು ಒತಿುಹಕೆಳಿದರು  .ಅರಬ್-ತರರಭ ರಾಕರರಕರಕಅ ಬಲವರದ ಅಡಿಪರವ, 

ಉಭುೇ ಸರೇರ್ಥರಯ ೇಭುು ವರರಪ್ಕ ನಿರಿಕೆಕ್ಷೆ ಹರಗನ ಅರಬ್ -ತರರಭ ರಂಬಂಾಗಳನುು ಸರೇರ್ಥರಯದ 

ಪ್ರಿಧಿವಭು ೇುನುಡೆರಲು ಯಕೆದಿೇ ವಹಿರಬಾುಸರದ ಪರಭರವನುು ಅವರು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದರು. 

3. ಹಿರಿವ ಅಧಿಕರರಿಗಳು ಪರರದಕೆರ್ಶಕ ೇಭುು ಅಂಭರಯರಷ್ಟ್ರಕೆವ ೇಟ್ಾದಲಿ ಪ್ರರಪರ ಕರಳಜಿವ ವಿಷವಗಳ ಬಗೆೆ 

ಚಚಿಯಸಿದರು, ಪ್ರರಪರ ಹಿತರರಕ್ತುಗಳನುು ಪ್ೂರೆೈರುವ ಹರಗನ ಪರರದಕೆರ್ಶಕ ೇಭುು ಅಂಭರಯರಷ್ಟ್ರಕೆವ ಶರಂತಿ 

ಹರಗನ ರುರಕ್ಷತೆವನುು ಕರಪರಡುವ ರಿಕೆತಿವಲಿ ಎರಡನ ಕಡೆವವರ ನಡುಯ ರಾಕರರ ೇಭುು ರೇನವವ 

ಕರವಯವಿಧರನಗಳನುು ಬಲಪ್ಡಿರುವ ೇಾಭವವನುು ಒತಿು ಹಕೆಳಿದರುನಿಟ್ಟಾನಲಿ ಈ ., ೇಾರಪರರಚರದಲಿನ 

ಪರರದಕೆರ್ಶಕ ರೇಸ್ಯರಗಳಿಗೆ ೇಭುು ಬಿಕಕಟ್ುಾಗಳಿಗೆ ಯರಜಕ್ತಕೆವ ಪ್ರಿಹರರಗಳ ಅಗಭರವನುು ಅವರು 

ಪ್ುನರುಚಚರಿಸಿದರು, ರಂಬಂಧಿಭ ಅಂಭರಯರಷ್ಟ್ರಕೆವ ನರರವರೇಮಭ ನಿರ್ಯವಗಳ ೇಭುು ರಂಬಂಧಿಭ ಒಪ್ಪಂದಗಳ 

ೇಭುು ಉಲ್ಿಕೆಖಗಳ ಪ್ರಕರರ, ವಿಶಕೆಷವರಅ ಪರರಲ್ಕೆಸಿಾನಿವನ್ಸ ರಂಚಿೇ, ಸಿರಿಯರ, ಲಬಿಯರ ೇಭುು 

ಯೇನ್ಸ ನಲಿನ ಬಿಕಕಟ್ುಾಗಳು ೇಭುು ಒತಿುಹಕೆಳುಭುಯ ಅಂಭರಯರಷ್ಟ್ರಕೆವ ಕರನನನಿನ ಭಭವಗಳ ಪ್ರಕರರ 

ಭಯಕೆತರಪದನವನುು ಎದುರಿರಲು ೇಭುು ರಂಚರಣೆ ೇಭುು ಕಡಲ ರುರಕ್ಷತೆವ ಸರವಭಂಭರರವನುು 

ಖರತಿರಪ್ಡಿರುವಲಿ ರಾಕರರದ ಅವಶರಕತೆಯಿದ. 

4. Covid-19 ಸರಂಕರರಮಿಕ ರೆನಕೆಗದಿಂಸರಅ ಜಗಭುು ಎದುರಿರುತಿುರುವ ಅಸರಧರರರ್ ರಂದಭಯಗಳು ೇಭುು 

ಅಭನಭಪ್ೂವಯ ರವರಲುಗಳು ರಂಘಷಯ ೇಭುು ಬಿಕಕಟ್ುಾಗಳ ಕ್ಷೆಕೆಭರಗಳನುು ಒಳಗೆನಂಡಂತೆ ಈ ಸರಂಕರರಮಿಕ 

ರೆನಕೆಗದ ಪ್ರಿಣರೇಗಳನುು ಎದುರಿರಲು ಅಂಭರಯರಷ್ಟ್ರಕೆವ ೇಭುು ಪರರದಕೆರ್ಶಕ ರಾಕರರವನುು ಬಲಪ್ಡಿರುವ 

ಅವಶರಕತೆಯಿದ ಎಂದು ಅವರು ಒತಿು ಹಕೆಳಿದರು  .ಆ ರನಿುಯಕೆಶದಲಿ , ಅವರು ರೆನಕೆಗನಿರ್ಯವ ೇಭುು 

ಚಿಕ್ತತೆ್ವ ಕ್ಷೆಕೆಭರಗಳಲಿ ತರರಭ ೇಭುು ಅರಬ್ ಯರಜರಗಳ ನಡುಯ ಹಚುಚತಿುರುವ ರಾಯಕೆಗದ ಬಗೆೆ 

ಚಚಿಯಸಿದರು ೇಭುು Covid ನಂಭರದ ಆರ್ಥಯಕ ಚಕೆಭರಿೇಗೆ ರಂಬಂಧಿಸಿದ ಯರಷ್ಟ್ರಕೆವ ವಿಧರನಗಳ ಬಗೆೆ 

ಅಭಿಪರರವಗಳನುು ವಿನಿೇವ ಮರಡಿೇನಂಡರು. 

5. ಎರಡು ವಷಯಗಳ ಅವಧಿಗೆ (2021-2022) ವುಎನ್ಸ ಭದರತರ ೇಂಡಳಿವ ಖರವಂ ರದರರಯರಅ ಆಯಕಯರದ 

ಅರಬ್ ಕಡೆವವರು ಗರ್ಯರಜರವನುು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಅಂಭರಯರಷ್ಟ್ರಕೆವ ಾಂಭದಲಿ ವಿಶಕೆಷವರಅ 

ಪ್ರರಪರ ಕರಳಜಿವ ಪರರದಕೆರ್ಶಕ ರೇಸ್ಯರಗಳ ಬಗೆೆ ತರರಭದ ಪ್ರೇುಖ ಪರಭರವನುು ಎದುರು ನನಕೆಡುತಿುಸರದರೆ. 

6. ಹಿರಿವ ಅಧಿಕರರಿಗಳು ಅರಬ್ -ತರರಭ ರಾಕರರ ಯಕೆದಿೇವ ಚನಕಟ್ಟಾನಲ್ ಲ ರಾಕರರವನುು ಹಚಿಚರುವ 

ಮರಗಯಗಳ ೇಭುು ವಿಧರನಗಳ ಬಗೆೆ ಚಚಿಯಸಿದರು. 



 

 

o ಆರ್ಥಯಕತೆ, ವರರಪರರ ೇಭುು ಾನಡಿೇ,  

o ಶಕ್ತು ೇಭುು ಪ್ರಿರರ,  

o ಕೃಷ್ಟ್ ೇಭುು ಆಹರರ ಭದರತೆ,  

o ಪ್ರವರಸ್ಯನಕೆದರೇ ೇಭುು ರಂರಕೃತಿ,  

o ಮರನವ ರಂಪ್ನನಮಲ ಅಭಿವೃದಿಿ,  

o ರ್ಶಕ್ಷರ್ ೇಭುು ಆರೆನಕೆಗರ ರಕ್ಷಣೆ,  

o ವಿಜ್ಞರನ ೇಭುು ಭಂಭರಜ್ಞರನ, ೇಭುು  

o ಮರಾರೇ. 

7. ಅರಬ್ -ತರರಭ ಸರಂರಕೃತಿಕ ಉಭ್ವದ ೇನರನಕೆ ಅಧಿಯಕೆಶನ , ಇಂಾನ ಕ್ಷೆಕೆಭರದಲಿ ಅರಬ್ -ತರರಭ ರಾಕರರ ಕುರಿಭ 

ಸ್ಯಮಿನರಖ, ಮೊದಲ ಅರಬ್ -ತರರಭ ವಿಶವವಿಸರರಲವದ ಅಾರಕ್ಷರ ರಮರಯಕೆಶ , ಎರಡನಕೆ ಸ್ಯಮಿನರಖ, ಮರಾರೇದಲಿ 

ಅರಬ್ -ತರರಭ ರಾಕರರ ೇಭುು ಅರಬ್-ತರರಭ ರಾತರಅಭವದ 6ನಕೆ ಅಧಿಯಕೆಶನ ಸ್ಯಕೆರಿದಂತೆ ಯಕೆದಿೇವ ಜಂಟ್ಟ 

ಚಟ್ುವಟ್ಟೇಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಯಕೆಳರಪ್ಟ್ಟಾವನುು ಅವರು ಒಪಿಪದರು ..  

8. ತರರಭದಲಿ ಅರಬ್ -ತರರಭ ರಾಕರರ ಯಕೆದಿೇವ 2ನಕೆ ೇಂತಿರ ರಭೆವನುು ಎರಡನ ಕಡೆವವರಿಗೆ 

ಅನುಕನಲಕರ ದಿನರಂಕದಂದು ನಡೆರಲು ಅವರು ಎದುರು ನನಕೆಡುತಿುಸರದರೆ. 

 

ನವ ದಾಲ  

ಜನವರಿ 12, 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. 

 


