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ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಯತಎಇ ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಸಚಿವ 13ನೇ ಭ ರತ್- ಯತಎಇ ಜೆಸಿಎಾಂ 

ಆಗಸ್ಟ  17, 2020 

 

ವ್ ಾಪ ರ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ತ ಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಕ ರ ಕತರಿತ್ ಭ ರತ್-ಯತಎಇ ಜಾಂಟಿ ಆಯೇಗದ 13ನೇ ಅಧಿವೇಶನವು 

ವ್ ಸುವಿಕವ್ ಗಿ 17 ಆಗಸ್ಟ  2020 ರಾಂದತ ನಡೆಯಿತ್ತ. ಶ್ಿೇಷ್ಠ ಭ ರತ್ದ ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಸಚಿವರ ದ ಡ .ಸತಬ್ಿಹಮಣ್ಾಾಂ 

ಜೆೈಶಾಂಕರ್ ಮತ್ತು ಯತನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ ನ ವಿದೇಶ ಾಂಗ ವಾವಹ ರ ಹ ಗೂ ಅಾಂತ್ರರ ಷ್ಟ್ರೇಯ ಸಹಕ ರ ಸಚಿವ 

ಹೆಚ್.ಹೆಚ್. ಶ್ೇಖ್ ಅಬ್ತುಲ್ ಾ ಬಿನ್ ಜ ಯೆದ್ ಅಲ್ ನಹ ಾನ್ ರವರತ ಸಭೆಯ ಸಹ-ಅಧ್ಾಕ್ಷತೆಯನತು ವಹಿಸಿದುರತ. 

 

13 ಆಗಸ್ಟ  2020 ರಾಂದತ, ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕ ರಿಗಳ ಸಭೆ (ಎಸ್ಟಒಎಾಂ) ಸಹ ವ್ ಸುವಿಕವ್ ಗಿ ಶ್ಿೇಷ್ಠ ಸಾಂಜಯ್ ಭಟ್ ್ಚ ಯಿ, 

ಕ ಯಿದರ್ಶಿ (ಕ ನತ್ಲರ್, ಪ ಸೂಪೇಟ್ಸಿ ಮತ್ತು ವಿೇಸ  ಹ ಗೂ ಸ ಗರೂೇತ್ುರ ಭ ರತ್ರೇಯ ವಾವಹ ರಗಳತ), ಭ ರತ್ದ 

ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಸಚಿವ್ ಲಯ ಮತ್ತು ಶ್ಿೇಷ್ಠ ಅಬ್ತುಲ್ ನ ಸರ್ ಅಲ್ ಶ ಲಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವ್ ಾಪ ರ ವಾವಹ ರಗಳ 

ಸಹ ಯಕ ಸಚಿವ, ವಿದೇಶ ಾಂಗ ವಾವಹ ರಗಳ ಸಚಿವ್ ಲಯ ಮತ್ತು ಯತನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ು ಅಾಂತ್ರರ ಷ್ಟ್ರೇಯ 

ಸಹಕ ರ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತ್ತ. 

 

ಜೆಸಿಎಾಂ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಒಎಾಂ ಗ ಗಿ ತ್ಯ ರಿಕೆಯಲಿಾ, ಭ ರತ್ ಮತ್ತು ಯತಎಇಯ 5 ಉಪಸಮಿತ್ರಗಳ ಸದಸಾರ ವ್ ಸುವ 

ಸಭೆಗಳತ ಅವಲೂೇಕನ ಮತ್ತು ಉನುತ್ ಮಟ್ಸ್ದ ವಿನಿಮಯ ಕೆೇಾಂದಿಗಳತ; ಆರ್ಥಿಕ, ವ್ ಾಪ ರ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಸಹಕ ರ; 

ಕ ನತ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಸಮತದ ಯ ವಾವಹ ರಗಳ ಸಹಕ ರ; ರಕ್ಷಣ  ಮತ್ತು ಭದಿತ  ಸಹಕ ರ; ಮತ್ತು ರ್ಶಕ್ಷಣ್, ಸಾಂಸಕೃತ್ರ 

ಮತ್ತು ಯತವಕರ ಸಹಕ ರವನತು 10 ಮತ್ತು 11 ಆಗಸ್ಟ  2020 ರಾಂದತ ನಡೆಸಲ್ ಯಿತ್ತ. 

 

ಎರಡತ ಕ ಯಿತ್ಾಂತ್ಿದ ಪ ಲತದ ರರ ನಡತವಿನ ಬ್ಲವ್ ದ ದ್ವಿಪಕ್ಷೇಯ ಸಾಂಬ್ಾಂಧ್ಗಳನತು ಪಿತ್ರಬಿಾಂಬಿಸತವ ಸುೇಹಪರ, 

ಸಪಷ್್ವ್ ದ ಮತ್ತು ರಚನ ತ್ಮಕ ವ್ ತ ವರಣ್ದಲಿಾ ವ್ ಾಪಕವ್ ದ ಚರ್ಚಿಗಳತ ನಡೆದವು. 

 

 ಎರಡತ ದೇಶಗಳ ನಡತವಿನ ನಿಕಟ್ಸ ರ ಜಕೇಯ ಸಾಂಬ್ಾಂಧ್ಗಳನತು ಗಮನಿಸಿ, ಸಮಗಿ ಕ ಯಿತ್ಾಂತ್ಿದ ಸಹಭ ಗಿತ್ಿದ 

ಆಶಿಯದಲಿಾ ಪರಸಪರ ಲ್ ಭಕ ಕಗಿ ವಿವಿಧ್ ಕ್ಷೇತ್ಿಗಳಲಿಾನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೇಯ ಸಾಂಬ್ಾಂಧ್ಗಳಲಿಾ ಆವೇಗವನತು ಹೆಚಿಿಸತವುದರ 

ಬ್ಗ್ಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರತ ತ್ೃಪ್ತು ವಾಕುಪಡಿಸಿದರತ. ನಡೆಯತತ್ರುರತವ ಪಿದೇಶಗಳಲಿಾ ಸಹಕ ರವನತು ಬ್ಲಪಡಿಸಲತ ಮತ್ತು 

ಬ್ದಲ್ ಗತತ್ರುರತವ ಸಮಯವನತು ಪಿತ್ರಬಿಾಂಬಿಸತವ ಹೊಸ ಪಿದೇಶಗಳಲಿಾ ಸಹಕ ರವನತು ಅನಿೇಷ್ಟ್ಸಲತ ಅವರತ 

ಒಪ್ತಪಕೊಾಂಡರತ. 

 

ಈ ಸನಿುವೇಶದಲಿಾ, COVID-19 ಸ ಾಂಕ ಿಮಿಕ ರೂೇಗದ ವಿರತದಧ ಹೊೇರ ಟ್ಸದಲಿಾ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತ್ರಾಂಗಳತಗಳಲಿಾ ಎರಡೂ 

ಕಡೆಯವರತ ನಿಕಟ್ಸ ಸಹಕ ರವನತು ಸ ಿಗತ್ರಸಿದರತ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಮೇಲ ಸ ಾಂಕ ಿಮಿಕ ರೂೇಗದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು 

ಸ ಮ ಜಿಕ ಪಿಭ ವವನತು ಸರಿದೂಗಿಸತವ ಜಾಂಟಿ ಕ ಯಿತ್ಾಂತ್ಿವನತು ಚಚಿಿಸಿದರತ. 

 



ವ್ ಾಪಕವ್ ದ ಒಪಪಾಂದಗಳ ಚೌಕಟಿ್ನ ಮೂಲಕ ಬ್ಹತಮತಖಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೇಯ ಸಹಕ ರವನತು ಮ ಗಿದಶಿನ ಮತ್ತು 

ಉತೆುೇಜಿಸತವ ಸ ಾಂಸಿಿಕ ಕ ಯಿವಿಧ ನಗಳ ಪಿಗತ್ರಯನತು ಇಬ್ಬರತ ಮಾಂತ್ರಿಗಳತ ತ್ೃಪ್ತುಯಿಾಂದ ಗಮನಿಸಿದರತ. 

 

ವಿಶಿಸಾಂಸಿ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಬ್ಹತಪಕ್ಷೇಯ ವೇದ್ವಕೆಗಳಲಿಾ ತ್ಮಮ ನರಹೊರ ಮತ್ತು ಸಹಕ ರಕೆಕ ಸಾಂಬ್ಾಂಧಿಸಿದ ಪ ಿದೇರ್ಶಕ 

ವಿಷ್ಯಗಳ ಬ್ಗ್ಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರತ ಚಚಿಿಸಿದರತ. 

 

ಎರಡತ ದೇಶಗಳ ನಡತವ ಹೆಚತಿತ್ರುರತವ ವ್ ಾಪ ರ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಸಹಕ ರದ ಬ್ಗ್ಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರತ 

ಆಶ ವ್ ದ ವಾಕುಪಡಿಸಿದರತ. ಭ ರತ್ರೇಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಪಿಮತಖ ಕ್ಷೇತ್ಿಗಳ ದ ಲ್ ಜಿಸಿ್ಕ್ಸ , ಫುಡ್ ಪ ಕ್ಸಿಗಳತ, 

ಹೆದ ುರಿಗಳತ, ಬ್ಾಂದರತಗಳತ, ವಿಮ ನ ನಿಲ್ ುಣ್ಗಳತ ಸೇರಿದಾಂತೆ, ನವಿೇಕರಿಸಬ್ಹತದ ದ ಇಾಂಧ್ನ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣ  

ಕ್ಷೇತ್ಿಗಳಲಿಾ ಯತಎಇಯಿಾಂದ ಹೆಚಿಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳನತು ಭ ರತ್ರೇಯ ಕಡೆಯವರತ ಆಹ ಿನಿಸಿದ ುರ. ಯತಎಇ ಕಡೆಯವರತ 

ಭ ರತ್ರೇಯ ವಲಸಿಗ ಸಮತದ ಯ ನಿೇಡಿದ ಮಹತ್ಿದ ಕೊಡತಗ್ಗಗಳ ಬ್ಗ್ಗೆ ಮಚತಿಗ್ಗ ವಾಕುಪಡಿಸಿದರತ ಮತ್ತು ಇಾಂಧ್ನ 

ಹ ಗೂ ಆಹ ರ ಸತರಕ್ಷತೆಯ ಸಾಂಬ್ಾಂಧ್ಗಳನತು ಮತ್ುಷ್ತ್ ಬ್ಲಪಡಿಸತವ ಇರ್ಚೆಯನತು ವಾಕುಪಡಿಸಿದರತ. 

 

2021 ರಲಿಾ ಅಬ್ತಧ ಬಿಯಲಿಾ ನಡೆಯಲಿರತವ ಭ ರತ್-ಯತಎಇ ಜಾಂಟಿ ಆಯೇಗದ ಮತಾಂದ್ವನ ಅಧಿವೇಶನವನತು ನಡೆಸಲತ 

ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರತ ಒಪ್ತಪಕೊಾಂಡರತ. ಸಭೆಯ ನಿದ್ವಿಷ್್ ದ್ವನ ಾಂಕಗಳನತು ರ ಜತ ಾಂತ್ರಿಕ ಮ ಗಿಗಳ ಮೂಲಕ ಎರಡೂ 

ಕಡೆಯವರತ ಅಾಂತ್ರಮಗ್ಗೂಳಿಸತತ ುರ. 

 

 

ನವ ದಹಲಿ 

ಆಗಸ್ಟ  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. 

 


