
External Affairs Minister and Foreign Minister of UAE 

Co-Chair 13th India-UAE JCM 

August 17, 2020 

વિદશે મતં્રી અને યએુઇન ં વિદશે મતં્રીની સહ-અધ્યક્ષત મ ં ભ રત-યએુઇ જોઇન્ટ 
કવમશન મીટટગ 

ઓગસ્ટ 17, 2020 
 

17 ઓગસ્ટ 2020 ન ં રોજ વ્ય પ ર, આર્થિક અને ટેકવનકલ સહક ર પર ભ રત-યુએઇ જોઇન્ટ કવમશન 
મીટટગન ં 13મ  ંસત્રને િર્ચયુુઅલી યોજિ મ  ંઆવ્યંુ હતંુ. આ મીટટગ ભ રતન ં વિદેશ મંત્રી મહ મવહમ ડૉ. 
સુબ્રમણ્યમ જયશંકર અને યુન ઇટેડ આરબ અવમર તન ં વિદેશ મંત્રી મહ મવહમ શેખ અબ્દુલ્લ હ વબન ઝ યેદ 
અલ ન હય નની સહ-અધ્યક્ષત મ  ંિઇ હતી. 
 

13 ઓગસ્ટ 2020 ન ં રોજ, ભ રતન ં વિદ શ મંત્ર લયન ં સવિિ (કોન્સ્યુલર, પ સપોટુ અને વિઝ  અને વિદેશમ  ં
ભ રતીય બ બતો) મહ મવહમ સંજય ભટ્ટ િ યુ અને યુન ઇટેડ આરબ અવમર તન ં આર્થિક અને વ્ય પ રી 
બ બતો, વિદેશી બ બતો અને આંતરર વિય સહક રન  ંસહ યક મંત્રી મહ મવહમ અબ્દુલ ન સર અલ શ વલ િર્ચિે 
િર્ચયુુઅલી વસવનયર અવિક રીઓની મીટટગ (એસઓએમ) પણ યોજાઇ હતી. 
 

જોઇન્ટ કવમશન મીચિગ અન ે વસવનયર અવિક રીઓની મીટટગ મ ટેની તૈય રીમ ં, વનરીક્ષણ અને ઉર્ચિ-સ્તરન  ં
આદ ન-પ્રદ નો; આર્થિક, વ્ય પ રી અને રોક ણ સહક ર; ર જદ્િ રી અને સ મુદ યીક બ બતોનો સહક ર; સંરક્ષણ 
અને સુરક્ષ  સહક ર; અને શૈક્ષવણક, સ ંસ્કૃવતક અને યુિ  બ બતોમ ં સહક ર પર ભ રત અને યુએઇમ ંિી 5 પેટ -
સવમવતન ં સભ્યોની િર્ચયુુઅલ મીટટગ 10 અને 11 ઓગસ્ટ 2020 ન ં રોજ યોજિ મ ં આિી હતી. 

 

મૈત્રીપૂણુ, ખુલ્લ  મનન ં અન ે રિન ત્મક િ ત િરણમ  ં બન્ને વ્યૂહ ત્મક ભ ગીદ રો િર્ચિે મજબૂત વદ્િપક્ષીય 
જોડ ણો પ્રવતચબવબત વ્ય પક-શ્રેણીમ  ંિિ ુઓ યોજિ મ  ંઆિી હતી. 

 

બન્ને દેશો િર્ચિે નીકટન  ર જકીય સંબંિોની નોંિ લેત , બન્ને પક્ષોએ વ્ય પક વ્યૂહ ત્મક ભ ગીદ રી અંતગુત 
પ રસ્પરરક લ ભ મ ટે વિવિિ ક્ષેત્રોમ  ં વદ્િપક્ષીય સંબંિોની ગવત જાળિી ર ખિ  પર સંતોષ વ્યક્ત કયો હતો. 
તેઓ િ લુ ંક્ષેત્રોમ  ંસહક ર મજબૂત કરિ  સંમત િય  હત  અને બદલ ત  સમયને પ્રવતચબવબત કરત  નિ  
ક્ષેત્રોમ  ંપણ સહક રની ખોજ કરિ  સંમત િય  હત . 
 

આ સંદભુમ ,ં બન્ને પક્ષોએ કોવિડ-19 મહ મ રી સ મેની લડ ઇમ  ંછેલ્લ  કેટલ ક મવહન ઓ દરવમય ન નીકટન  ં
સહયોગન ેઆિક યો હતો અને બન્ને દેશો પર આ મહ મ રીની આર્થિક અને સ મ વજક અસર વનરસ્ત કરિ  
મ ટેની સંયુક્ત વ્યૂહરિન  પર િિ ુ કરી હતી. 
 



બન્ને મંત્રીઓએ સંસ્િ ગત યંત્રણ ની પ્રગવત પર સંતોષ સ તે નોંિ લીિી હતી જે સમજૂવતઓન ં વ્ય પક ફે્રમિકુ 
મ રફત બહુઆય મી વદ્િપક્ષીય સહક રન ેમ ગુદશુન આપિ નંુ અને પ્રિ ર કરિ નુ ંિ લંુ ર ખે છે. 

 

બન્ને પક્ષોએ તેઓન ં પ ડોશીઓ સંબંવિત પ્ર ંવતય મુદ્દ ઓ અને સંયુક્ત ર િ અને અન્ય બહુઆય મી બ બતો પર 
સહક ર પર પણ િિ ુ કરી હતી. 
 

બન્ને પક્ષોએ બન્ને દેશો િર્ચિે િિી રહેલ  વ્ય પ ર, આર્થિક અને રોક ણન ં સહક ર પર આશ િ દ વ્યક્ત કયો 
હતો. ભ રતીય પક્ષે લોવજવસ્ટક્સ, ફૂડ પ ક્સ,ુ હ ઇિે, બંદરો, એરપોટ્સુ, રીન્યૂએબલ એનર્જી અન ે સંરક્ષણ 
સવહત ઇન્ફ્ર સ્રક્િર જેિ  ભ રતીય અિુતંત્રન  ંમહત્િન ં ક્ષેત્રોમ  ંયુએઇમ ંિી િિુ રોક ણો કરિ  આમંત્રણ આપયુ ં
હતંુ. યુએઇમ ં િસત  ભ રતીય સમુદ ય દ્િ ર  કરિ મ  ંઆિેલ  નોંિપ ત્ર યોગદ નો મ ટે યુએઇ પક્ષે પ્રશંસ  કરી 
હતી અને એનર્જી અને અન્ન સુરક્ષ મ  ંજોડ ણો િિુ મજબૂત બન િિ ની તેની મરજી વ્યક્ત કરી હતી. 

 

બન્ને પક્ષો 2021 મ  ંઅબુિ બીમ  ંભ રત-યુએઇ જોઇન્ટ કવમશન મીટટગન ં આગ મી સત્રન ેયોજિ  પર સંમત 
િય  હત . આ મીટટગની િોક્કસ ત રીખ ર જદ્િ રી િેનલો મ રફત બન્ને પક્ષો દ્િ ર  નક્કી કરિ મ  ંઆિશે. 

 

નિી રદલ્હી 

ઓગસ્ટ 17, 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. 

 

 


