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વિદશે મતં્રીની યુનાઇટડે આરબ અવમરાતની મલુાકાત 

નિેમ્બર 26, 2020 

વિદેશ મંત્રી ડૉ. એસ. જયશકંર દ્િારા નિેમ્બર 25-26, 2020 ના ં રોજ યુએઇની બ-ેદદિસની અવિકૃત મલુાકાત 
લેિામાં આિી હતી. આ મુલાકાત દરવમયાન, તેઓએ અબ ુિાબીના ંક્રાઉન વિન્સ મહામવહમ શેખ મોહમદ વબન 
ઝાયેદ અલ નાહયાન સાથે મુલાકાત કરી હતી અન ે તઓેનાં સમતુલ્ય પદાવિકારી એિા યુએઇના ં વિદેશ મંત્રી 
મહામવહમ શેખ અબ્દુલ્લા વબન ઝાયેદ અલ નાહયાન સાથે િાતચીત યોજી હતી. તેઓએ અભુ િાબીમા ં વથથત 
ભારતી સમુદાયના ંસંગઠનોનાં િવતવનવિઓ સાથે િર્ચયુુઅલ બઠેક પણ કરી હતી. 
 

વિદેશ મતં્રીએ અબુ િાબીના ંક્રાઉન વિન્સ સાથે 25 નિેમ્બરનાં રોજ મલુાકાત કરી હતી અને ભારતના ંિડાિિાન 
શ્રી નરેન્ર મોદી િતી શુભેર્ચછાઓ પાઠિી હતી અને કોવિડ-19 મહામારી દરવમયાન ભારતીયોની ઉત્તમ સભંાળ લેિા 
બદલ તેઓ તરફથી યુએઇની નેતાગીરીની િશંસા પાઠિી હતી. તેઓએ પારથપદરક વહતનાં િાંવતય અને િૈવવિક 
મુદ્દાઓ પર પણ ચચાુ કરી હતી. 
 

વિદેશ મંત્રી અને યુએઇનાં વિદશે મંત્રીએ 26 નિેમ્બરનાં રોજ વદ્િપવિય મુદ્દાઓની સમગ્ર બાબતો પર ચચાુઓ યોજી 
હતી. વિદેશ મંત્રીએ આરોગ્ય અને આર્થથક એમ બન્ને મોરચા પર કોવિડ-19 મહામારીનો સામનો કરિામાં ભારત 
દ્િારા કરિામાં આિેલી િગવત પર યુએઇના ંપિન ેસંવિપ્ત માવહતી િદાન કરી હતી. બન્ને પિોએ વ્યાપાર, રોકાણ, 
આંતરમાળખા, ઊર્જ,ુ અન્ન સુરિા સવહત તેઓની વ્યાપક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીનાં વિવિિ પાસાઓ પર તેઓના ં
સહકારની સમીિા કરી હતી. વિદેશ મતં્રી અને યુએઇના ં વિદેશ મંત્રીએ તાજેતરના ં િાંવતય અને આંતરરાવિય 
વિકાસોની ચચા ુકરી હતી અને વિવિિ બહુપવિય મુદ્દાઓ પર સંકલન ચાલું રાખિા સંમત થયા હતા. 
 

અબુ િાબી વથથત ભારતીય સમુદાયના ં િવતવનવિઓ સાથેની પોતાની િર્ચયુુઅલ બેઠકમા,ં વિદેશ મંત્રીએ કોવિડ 
મહામારી દરવમયાન સમુદાયની સભંાળ લિેામાં ભારતીય સગંઠનો દ્િારા કરિામાં આિેલા કામની િશંસા કરી હતી. 
તેણે તેઓને કોવિડ-બાદની સામાન્ય વથથવત સંબંવિત મુદ્દાઓ પર સરકારની િવતભાિકતાની ખાતરી આપી હતી. 
 

અબ ુિાબી 
નિમે્બર 26, 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. 

 


