External Affairs Minister and Foreign Minister of UAE
Co-Chair 13th India-UAE JCM
August 17, 2020
13 മത് ഇന്ത്യ -UAE JCM ന് വിദേശകാര്യമന്ത്ന്ത്ിയ ും UAE വിദേശകാര്യ
മന്ത്ന്ത്ിയ ും ദേർന്ന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
ഓഗസ്റ്റ് 17, 2020
വയവസായ, സാമ്പത്തികും, കൂടാതത സാദേതിക ദമഖലകളിൽ ഉള്ള ഇന്ത്യ-UAE ദ ായിന്്
കമ്മീഷൻ മീറ്ിുംഗിന്തെ 13 മത് ദശഷും വിർേവലായി 2020 ഓഗസ്റ്റ് 17 ന് നടന്ന . മീറ്ിുംഗിൽ
ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്ന്ത്ി ദ

ാ. സ ന്ത്രമണ്യും

യശേർ, യ ണണ്റ്ഡ് അെബ് എമണെറ്്

സിതല വിദേശകാര്യ , അന്ത്ാര്ാന്ത്ര സഹകര്ണ്വക പ്പ് മന്ത്ന്ത്ി ന്ത്ശീ തഷയ്ഖ് അബ്ദുലല രിൻ
സയ്ഖ് അൽ നഹയാൻ എന്നിവർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
2020

ഓഗസ്റ്റ്

13 ന് ന്ത്ശീ സഞ് യ്ഖ ഭട്ടാോര്യ,ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യമന്ത്ന്ത്ാലയും തസന്ത്കട്ടെി

(പാസദപാർട്ട്, വിസ & ഓവർസീസ ഇന്ത്യ അഫദയഴ്സസ കൗൺസിലർ) , ന്ത്ശീ അബ്ദുൽ നാസർ
അൽ ഷാ അലി, യ ണണ്റ്ഡ് അെബ് എമിണെറ്്സ വിദേശകാര്യ അന്ത്ാര്ാന്ത്ര സഹകര്ണ്
മന്ത്ന്ത്ാലയത്തിതല സമാപതിക വയവസായ വക പ്പ് സഹമന്ത്ന്ത്ി എന്നിവര് ും ഉൾതപ്പട ന്ന
ഉന്നതതലദയാഗവ ും നടന്ന .
JCM , SOM എന്നിവയ്ഖക ള്ള തയാതെട പ്പിന്തെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന ും യ എ ഇ
യിൽ

നിന്ന മ ള്ള

5

ഉപ

കമ്മിറ്ിയിതല

അുംഗങ്ങളുതട

വിർേവൽ

ദയാഗങ്ങൾ

അവദലാകനവ ും ഉന്നതതല ണകമാറ്ങ്ങളുും; സാമ്പത്തിക , വയാവസായിക നിദക്ഷപ
സഹകര്ണ്ും; കൗൺസിലർ & കമയൂണ്ിറ്ി അഫദയഴ്സസ സഹകര്ണ്ും: ന്ത്പതിദര്ാധ് സ ര്ക്ഷാ
സഹകര്ണ്ും: കൂടാതത വിേയാഭയാസും, സാുംസകര്ിക സഹകര്ണ്ും എന്നീ ദമഖലകളിൽ 2020
ഓഗസ്റ്റ് 10, 11 തീയതികളിൽ നടന്ന .
ര്ണ്ട നയതന്ത്ന്ത് പോളികളുും തമ്മില ള്ള ശക്തമായ ഉഭയകക്ഷി രന്ധും ന്ത്പതിഫലിപ്പിച്ചു
തകാണ്ട് സൗഹാർേപര്വ ും, ത െന്നത ും സമന്ത്ഗവ മായ അന്ത്ര്ീക്ഷത്തിൽ വിപ ലമായ
ര്ീതിയില ള്ള േർച്ചകൾ നടന്ന .
ഇര്

ര്ാ യങ്ങളിതലയ ും േൃഢമായ ര്ാന്ത്രീയ രന്ധങ്ങൾ നിര്ീക്ഷിക ദമ്പാൾ, സമന്ത്ഗമായ

നയതന്ത്ന്ത്

പോളിത്തത്തിന

കീഴിൽ

പര്സപര്

ആന കൂലയങ്ങൾ

ദമഖകളിതല ഉഭയകക്ഷി രന്ധങ്ങളിതല സ്ഥിര്തയിൽ ഇര്
ന്ത്പകടിപ്പിച്ചു.

ത ടർന്ന്

സമയത്തിനന സര്ിച്ചുള്ള

വര് ന്ന

ദമഖലകളിൽ

മാറ്ങ്ങൾതകാപ്പും

ഏർതപ്പട ത്ത ന്നതിന ും അവർ സമ്മതിച്ചു.

വിവിധ്

വിഭാഗങ്ങളുും സുംതൃപ്തി

സഹകര്ണ്ും
പ തിയ

ദനട ന്ന

ശക്തിതപ്പട ത്ത ന്നതിന ും

വിഭാഗങ്ങളിൽ

സഹകര്ണ്ും

ഈ

പശ്ചാത്തലത്തിൽ,

കഴിഞ്ഞ

പകർച്ചവയാധ്ിതകതിര്ായ

ക െച്ചു

ദപാര്ാട്ടത്തിൽ

മാസങ്ങളായി

സവീകര്ിച്ച

COVID

സഹകര്ണ്ത്തില ും

-19
ഇര്

ഭാഗങ്ങളുും സവീകാര്യത ന്ത്പകടിപ്പിച്ചു
കൂടാതത ഇര് ര്ാ യങ്ങളില ും പകർച്ച വയാധ്ിതയത്ത ടർന്ന ള്ള സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക
ന്ത്പതയഘാതങ്ങൾ തടയ ന്നതിന ള്ള കൂട്ടായ സമീപനവ ും േർച്ച തേയ്ഖത
ഉടമ്പടികളുതട

വിപ ലമായ

സഹകര്ണ്തത്ത

ഘടനദയാതട

ന്ത്പേര്ിപ്പിക കയ ും

വിവിധ്

ദമഖലകളില മ ള്ള

നിയന്ത്ന്ത്ിക കയ ും

തേയ്യുന്ന

ഉഭയകക്ഷി

സ്ഥാപിതമായ

തമകാനിസങ്ങളുതട പ ദര്ാഗതിയിൽ ഇര് മന്ത്ന്ത്ിമാര് ും സുംതൃപ്തി ന്ത്പകടിപ്പിച്ചു.
തങ്ങളുതട

അയൽര്ാ യങ്ങളുമായി

രന്ധതപ്പട്ട

ന്ത്പാദേശിക

ന്ത്പശ്നങ്ങളുും

ഐകയര്ാന്ത്രസഭയ ും മറ്് രഹ ര്ാന്ത്ര ദവേികളുമായ ള്ള സഹകര്ണ്വ ും ഇര് പക്ഷവ ും
േർച്ച തേയ്ഖത .
ഇര് ര്ാ യങ്ങളുും തമ്മിൽ വളർന്ന തകാണ്ടിര്ിക ന്ന വയവസായ, സാമ്പത്തിക നിദക്ഷപ
സഹകര്ണ്ത്തിൽ ഇര് വിഭാഗങ്ങളുും ന്ത്പതയാശ ന്ത്പകടിപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യൻ സമ്പ്ഘടനയ തട
ന്ത്പധ്ാന വിഭാഗമായ വസത കളുതട വില്പനയ ും വിതര്ണ്വ ും, ഫ ഡ് പാർക കൾ,
ണഹദവകൾ,

ത െമ ഖങ്ങൾ,

എയർദപാർട്ടുകൾ,

പ നര് പദയാഗികാവ ന്ന

ഊർ ും

കൂടാതത ന്ത്പതിദര്ാധ്ും എന്നിവ ഉൾതപ്പട ന്ന ഇൻന്ത്ഫാസന്ത്ടക്ച്ച്ചർ ദമഖലയിൽ UAE യിൽ
നിന്ന ള്ള നിദക്ഷപങ്ങൾ ഇന്ത്യ ക്ഷണ്ിക കയ ണ്ടായി. ഇന്ത്യൻ ന്ത്പവാസ സമൂഹത്തിൽ
നിന്ന ള്ള ഗണ്യമായ സുംഭാവനകൾക് UAE ഭാഗത്ത നിന്ന ും അഭിനന്ദനങ്ങൾ അെിയിച്ചു
കൂടാതത

ഊർ ും

ഭക്ഷയ

സ ര്ക്ഷാ

എന്നിവയിതല

രന്ധങ്ങൾ

കൂട തൽ

ശക്തിതപ്പട ത്ത ന്നതിന ള്ള സമ്മതും അെിയിക കയ ും തേയ്ഖത .
ഇന്ത്യ -UAE ദ ായിന്് കമ്മീഷന്തെ ദയാഗും 2021 ൽ
അര ോരിയിൽ വച്ച് നടത്ത ന്നതിന് ഇര്

വിഭാഗങ്ങളുും സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. നയതന്ത്ന്ത്

ോനല കളിലൂതട മീറ്ിുംഗിനായ ള്ള നിശ്ചിത തീയതികൾ ഉെപ്പു വര് ത്ത ന്നതായിര്ിക ും.
നയൂ

ൽഹി
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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.

