
External Affairs Minister and Foreign Minister of UAE Co-

Chair 13th India-UAE JCM 
17 August 2020 

ବୈଦେଶକି ବୟ୍ାପାର ମନତ୍ର୍ୀ ଏବଂ ସଂଯକୁତ୍ ଆରବ ଏମରିେଟସ୍ର ବୈଦେଶକି 

ମନତ୍ର୍ୀ ତର୍ୋୟଦଶ ଭାରତ-ୟଏୁଇ ଜେସଏିମର୍ ସହ-ଅଧୟ୍କଷ୍ତା କରଥିଲିେ। 

ଅଗଷଟ୍ 17, 2020 

 

ଭାରତ-ସଂଯକୁ୍ତ ଆରବ ଏମିରରଟ୍ ସ (ୟୁଏଇ) ର ବାଣଜି୍ୟ, ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ରବୈଷୟିକ ସହରଯାଗ ଉପରର ମିଳିତ 

ଆରୟାଗର ରରାୟଦଶ ଡିଜ୍ିଟାଲ ରବୈଠକ 17 ଅଗଷ୍ଟ 2020 ରର ଅନୁଷି୍ତି ରହାଇର୍ଲିା। ଏହି ରବୈଠକରର ଭାରତର 

ରବୈରଦଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟବର ଡକ୍ଟର ସବୁ୍ରମଣୟମ ଜ୍ୟଶଙ୍କର ଏବଂ ୟୁଏଇର ରବୈରଦଶକି ବୟାପାର ଏବଂ 

ଆନ୍ତଜ୍ଥାତୀୟ ସହରଯାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଶଖ ୍ଅବଦୁଲ୍ଲା ବିନ୍ ଜ୍ାରୟଦ୍ ଅଲ୍ ନାହୟାନ୍ ସହ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିର୍ରିଲ। 

 

13 ଅଗଷ୍ଟ 2020 ରର  ଭାରତର ରବୈରଦଶକି ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ର ସଚିବ (କନସଲୁାର, ପାସରପାଟଥ ଏବଂ ଭିସା 

ଏବଂ ବିରଦଶୀ ଭାରତୀୟ ବୟାପାର) ମାନୟବର ସଞ୍ଜୟ ଭଟ୍ଟାଚାଯଥୟ ଏବଂ ସଂଯକୁ୍ତ ଆରବ ଏମିରରଟ୍ ସ ରବୈରଦଶକି 

ବୟାପାର ଓ ଆନ୍ତଜ୍ଥାତୀୟ ସହରଯାଗ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଅର୍ଥରନୈତିକ ଏବଂ ବାଣଜି୍ୟ ବୟାପାର ସହକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅବଦୁଲ୍ 

ନାସିର୍ ଅଲ୍ ଶାଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ବରିଷ୍ ି ଅଧକିାରୀଙ୍କ ରବୈଠକ (ଏସ ୍ ଓ ଏମ)୍ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷି୍ତି ରହାଇର୍ଲିା ।  

 

ରଜ୍ସି ଏମ ୍ ଏବଂ ଏସ ୍ ଓ ଏମ ୍ ପ୍ରସୁ୍ତତି ପାଇ ଁସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ବିନିମୟ; ଅର୍ଥରନୈତିକ, ବାଣଜି୍ୟ ଏବଂ 

ବିନିରଯାଗ ସହରଯାଗ; କନସଲୁାର ଏବଂ କମୟୁନିଟି ବୟାପାରରର ସହରଯାଗ; ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ସରୁକ୍ଷା ସହରଯାଗ; 

ଏବଂ ଶକି୍ଷା ଏବଂ ସଂସ୍କତୃି ଓ ଯବୁ ସହରଯାଗ ଉପରର ଭାରତ ଏବଂ ୟୁଏଇର 5 ଟି ସବ କମିଟିର ସଦସୟଙ୍କ 

ଭଚଥୁ ୟଆଲ୍ ରବୈଠକ 10 ଏବଂ 11 ଅଗଷ୍ଟ 2020 ରର ଅନୁଷି୍ତି ରହାଇର୍ଲିା। 

 

ଏକ ବନୁ୍ଧତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଥ, ରଖାଲା ଏବଂ ଗଠନମଳୂକ ପରିରବଶରର ଦୁଇ ରଣନୀତିକ ଭାଗିଦାରୀ ମଧ୍ୟରର ଦୃଢ଼ ଦି୍ୱପାକି୍ଷକ 

ସମ୍ପକଥକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରି ବୟାପକ ଆରଲାଚନା କରାଯାଇର୍ଲିା । 

 

ଦୁଇ ରଦଶ ମଧ୍ୟରର ର୍ବିା ଘନିଷ୍ ିରାଜ୍ରନୈତିକ ସଂପକଥକୁ ଧ୍ୟାନରର ରଖ,ି ଉଭୟ ପକ୍ଷ ବିସୃ୍ତତ ରକୌଶଳ ଭାଗିଦାରୀ 

ଅଧୀନରର ପାରସ୍ପରିକ ଲାଭ ପାଇ ଁବିଭିନ୍ନ ରକ୍ଷରରର ଦି୍ୱପାକି୍ଷକ ସମ୍ପକଥର ଅଗ୍ରଗତିରର ସରନ୍ତାଷ ବୟକ୍ତ କରିଛନି୍ତ । 

ପ୍ରଚଳିତ ରକ୍ଷରରର ସହରଯାଗକୁ ମଜ୍ବୁତ କରିବାକୁ ଏବଂ ପରିବରି୍ତ୍ତତ ସମୟକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁର୍ବିା ନୂତନ 

ରକ୍ଷରରର ସହରଯାଗ ଅରୱେଷଣ କରିବାକୁ ରସମାରନ ସହମତ ରହାଇର୍ରିଲ। 

 

ଏହି ପରିରପ୍ରକ୍ଷୀରର, ରକାଭିଡ୍ -19 ମହାମାରୀ ବିରରାଧରର ଲରଢ଼ଇରର ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରର ଉଭୟ ପକ୍ଷ 

ଘନିଷ୍ ିସହରଯାଗକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିର୍ରିଲ ଏବଂ ମହାମାରୀର ଆର୍କି ତର୍ା ସାମାଜ୍ିକ ପ୍ରଭାବକ ୁ ଦୂର କରିବା ପାଇ ଁ

ମିଳିତ ରଣନୀତି ଉପରର ଆରଲାଚନା କରିର୍ରିଲ ।  

 

ଚୁକି୍ତନାମାଗଡିୁକର ଏକ ବିସୃ୍ତତ ରୂପରରଖ ମାଧ୍ୟମରର ବହୁମଖୁୀ ଦି୍ୱପାକି୍ଷକ ସହରଯାଗର ମାଗଥଦଶଥନ ତର୍ା ରପ୍ରାତ୍ସାହନ 



ଜ୍ାରି ରଖରି୍ବିା ସଂସ୍ଥାଗତ ବୟବସ୍ଥା ବା ତନ୍ତ୍ରର ଅଗ୍ରଗତିରର ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ସରନ୍ତାଷ ବୟକ୍ତ କରିଛନି୍ତ।  

 

ମିଳିତ ଜ୍ାତିସଂଘ ଏବଂ ଅନୟାନୟ ବହୁପକ୍ଷୀୟ ରଫାରମରର ରସମାନଙ୍କର ପର ାଶୀ ତର୍ା ସହରଯାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ 

ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରର ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଆରଲାଚନା କରିଛନି୍ତ। 

 

ଦୁଇ ରଦଶ ମଧ୍ୟରର ବଢ଼ରୁ୍ବିା ବାଣଜି୍ୟ, ଅର୍ଥରନୈତିକ ଏବଂ ପଞିୁ୍ଜ ବିନିରଯାଗ ସହରଯାଗ ଉପରର ଉଭୟ ପକ୍ଷ 

ଆଶାବାଦୀ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନି୍ତ। ଲଜ୍ିଷି୍ଟକ୍, ଖାଦୟ ପାକଥ, ରାଜ୍ପର୍, ବନ୍ଦର, ବିମାନବନ୍ଦର, ଅକ୍ଷୟ ଶକି୍ତ ଏବଂ 

ପ୍ରତିରକ୍ଷା ରକ୍ଷର ସରମତ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଥ ରକ୍ଷରଗଡିୁକରର ଅଧକି ବିନିରଯାଗ କରିବାକୁ ଭାରତୀୟ 

ଦଳ ୟୁଏଇକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିର୍ଲିା। ୟୁଏଇ ପକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ବିରଦଶୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇର୍ବିା ଉରଲ୍ଲଖନୀୟ 

ଅବଦାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିର୍ରିଲ ଏବଂ ଶକି୍ତ ଏବଂ ଖାଦୟ ସରୁକ୍ଷା ରକ୍ଷରରର ସମ୍ପକଥକୁ ଆହୁରି ମଜ୍ବୁତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା 

ପ୍ରକାଶ କରିର୍ରିଲ | 

 

2021 ମସିହାରର ଆବୁଧାବିରର ଭାରତ-ୟୁଏଇ ମିଳିତ ଆରୟାଗ ରବୈଠକର ପରବର୍ତ୍ତଥୀ ଅଧରିବଶନ କରିବାକୁ ଉଭୟ 

ପକ୍ଷ ସହମତ ରହାଇର୍ରିଲ । କୂଟରନୈତିକ ଚୟାରନଲ ମାଧ୍ୟମରର ଉଭୟ ପକ୍ଷ ରବୈଠକର ତାରିଖ ଚୂଡାନ୍ତ କରିରବ । 

 

ନୂଆ ଦଲି୍ଲୀ  

August 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. 

 


