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ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତର
୍ ୀ ଏବଂ ସଂଯୁକତ
୍ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସର ବୈଦେଶିକ
ମନ୍ତର
୍ ୀ ତ୍ରୋୟଦଶ ଭାରତ-ୟୁଏଇ ଜେସିଏମ୍ର ସହ-ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥଲ
ି େ।
ଅଗଷ୍ଟ 17, 2020
ଭାରତ-ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମି ରରଟ୍ସ (ୟୁଏଇ) ର ବାଣିଜ୍ୟ, ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ରବୈଷୟି କ ସହରଯାଗ ଉପରର ମି ଳିତ
ଆରୟାଗର ରରାୟଦଶ ଡିଜ୍ିଟାଲ ରବୈଠକ 17 ଅଗଷ୍ଟ 2020 ରର ଅନୁ ଷ୍ିତ
ି ରହାଇର୍ ିଲା। ଏହି ରବୈଠକରର ଭାରତର
ରବୈରଦଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟବର ଡକ୍ଟର ସୁବ୍ରମଣୟମ ଜ୍ୟଶଙ୍କର ଏବଂ ୟୁଏଇର ରବୈରଦଶିକ ବୟାପାର ଏବଂ
ଆନ୍ତଜ୍ଥାତୀୟ ସହରଯାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଶଖ୍ ଅବଦୁ ଲ୍ଲା ବିନ୍ ଜ୍ାରୟଦ୍ ଅଲ୍ ନାହୟାନ୍ ସହ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ର୍ ିରଲ।
13 ଅଗଷ୍ଟ 2020 ରର ଭାରତର ରବୈରଦଶିକ ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ର ସଚିବ (କନସୁଲାର, ପାସରପାଟଥ ଏବଂ ଭି ସା
ଏବଂ ବିରଦଶୀ ଭାରତୀୟ ବୟାପାର) ମାନୟବର ସଞ୍ଜୟ ଭଟ୍ଟାଚାଯଥୟ ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମି ରରଟ୍ସ ରବୈରଦଶିକ
ବୟାପାର ଓ ଆନ୍ତଜ୍ଥାତୀୟ ସହରଯାଗ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଅର୍ଥରନୈତିକ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ବୟାପାର ସହକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅବଦୁ ଲ୍
ନାସି ର୍ ଅଲ୍ ଶାଲି ଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ବରି ଷ୍ ି ଅଧକ
ି ାରୀଙ୍କ ରବୈଠକ (ଏସ୍ ଓ ଏମ୍) ମଧ୍ୟ ଅନୁ ଷ୍ିତ
ି ରହାଇର୍ ିଲା ।
ରଜ୍ସି ଏମ୍ ଏବଂ ଏସ୍ ଓ ଏମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁ ତି ପାଇ ଁ ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ବିନିମୟ; ଅର୍ଥରନୈତକ
ି , ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ
ବିନିରଯାଗ ସହରଯାଗ; କନସୁଲାର ଏବଂ କମୁୟନିଟି ବୟାପାରରର ସହରଯାଗ; ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସହରଯାଗ;
ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସଂସ୍କ ୃତି ଓ ଯୁବ ସହରଯାଗ ଉପରର ଭାରତ ଏବଂ ୟୁଏଇର 5 ଟି ସବ କମି ଟିର ସଦସୟଙ୍କ
ଭଚଥୁୟଆଲ୍ ରବୈଠକ 10 ଏବଂ 11 ଅଗଷ୍ଟ 2020 ରର ଅନୁ ଷ୍ିତ
ି ରହାଇର୍ ିଲା।
ଏକ ବନ୍ଧୁ ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ, ରଖାଲା ଏବଂ ଗଠନମୂଳକ ପରି ରବଶରର ଦୁ ଇ ରଣନୀତିକ ଭାଗିଦାରୀ ମଧ୍ୟରର ଦୃ ଢ଼ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ
ସମ୍ପକଥକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରି ବୟାପକ ଆରଲାଚନା କରାଯାଇର୍ଲ
ି ା।
ଦୁ ଇ ରଦଶ ମଧ୍ୟରର ର୍ ିବା ଘନିଷ୍ ି ରାଜ୍ରନୈତିକ ସଂପକଥକୁ ଧ୍ୟାନରର ରଖ,ି ଉଭୟ ପକ୍ଷ ବିସ୍ତୃତ ରକୌଶଳ ଭାଗିଦାରୀ
ଅଧୀନରର ପାରସ୍ପରି କ ଲାଭ ପାଇ ଁ ବିଭିନ୍ନ ରକ୍ଷରରର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପକଥର ଅଗ୍ରଗତିରର ସରନ୍ତାଷ ବୟକ୍ତ କରି ଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଚଳିତ ରକ୍ଷରରର ସହରଯାଗକୁ ମଜ୍ବୁ ତ କରି ବାକୁ ଏବଂ ପରି ବର୍ତ୍ତିତ ସମୟକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁର୍ ିବା ନୂ ତନ
ରକ୍ଷରରର
ସହରଯାଗ
ଅରୱେଷଣ
କରି ବାକୁ
ରସମାରନ
ସହମତ
ରହାଇର୍ ିରଲ।
ଏହି ପରି ରପ୍ରକ୍ଷୀରର, ରକାଭି ଡ୍ -19 ମହାମାରୀ ବିରରାଧରର ଲରଢ଼ଇରର ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରର ଉଭୟ ପକ୍ଷ
ଘନିଷ୍ ି ସହରଯାଗକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ର୍ ିରଲ ଏବଂ ମହାମାରୀର ଆର୍ିକ ତର୍ା ସାମାଜ୍ିକ ପ୍ରଭାବକୁ ଦୂ ର କରି ବା ପାଇ ଁ
ମି ଳିତ ରଣନୀତି ଉପରର ଆରଲାଚନା କରି ର୍ ିରଲ ।
ଚୁ କ୍ତି ନାମାଗୁଡିକର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ରୂପରରଖ ମାଧ୍ୟମରର ବହୁ ମଖ
ୁ ୀ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହରଯାଗର ମାଗଥଦଶଥନ ତର୍ା ରପ୍ରାତ୍ସାହନ

ଜ୍ାରି ରଖ ିର୍ ିବା ସଂସ୍ଥାଗତ ବୟବସ୍ଥା ବା ତନ୍ତ୍ରର ଅଗ୍ରଗତିରର ଦୁ ଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ସରନ୍ତାଷ ବୟକ୍ତ କରି ଛନ୍ତି।
ମି ଳିତ ଜ୍ାତିସଂଘ ଏବଂ ଅନୟାନୟ ବହୁ ପକ୍ଷୀୟ ରଫାରମରର ରସମାନଙ୍କର ପର ାଶୀ ତର୍ା ସହରଯାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ
ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରର ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଆରଲାଚନା କରି ଛନ୍ତି।
ଦୁ ଇ ରଦଶ ମଧ୍ୟରର ବଢ଼ର୍
ୁ ିବା ବାଣିଜ୍ୟ, ଅର୍ଥରନୈତିକ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜି ବିନିରଯାଗ ସହରଯାଗ ଉପରର ଉଭୟ ପକ୍ଷ
ଆଶାବାଦୀ ମତ ପ୍ରକାଶ କରି ଛନ୍ତି। ଲଜ୍ିଷ୍ଟିକ୍, ଖାଦୟ ପାକଥ, ରାଜ୍ପର୍, ବନ୍ଦର, ବିମାନବନ୍ଦର, ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଏବଂ
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ରକ୍ଷର ସରମତ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ ରକ୍ଷରଗୁଡିକରର ଅଧକ
ି ବିନିରଯାଗ କରି ବାକୁ ଭାରତୀୟ
ଦଳ ୟୁଏଇକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ର୍ ିଲା। ୟୁଏଇ ପକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ବିରଦଶୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇର୍ ିବା ଉରଲ୍ଲଖନୀୟ
ଅବଦାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ର୍ ିରଲ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଖାଦୟ ସୁରକ୍ଷା ରକ୍ଷରରର ସମ୍ପକଥକୁ ଆହୁ ରି ମଜ୍ବୁ ତ କରି ବାକୁ ଇଚ୍ଛା
ପ୍ରକାଶ କରି ର୍ ିରଲ |
2021 ମସି ହାରର ଆବୁ ଧାବିରର ଭାରତ-ୟୁଏଇ ମି ଳିତ ଆରୟାଗ ରବୈଠକର ପରବର୍ତ୍ତଥୀ ଅଧରି ବଶନ କରି ବାକୁ ଉଭୟ
ପକ୍ଷ ସହମତ ରହାଇର୍ ିରଲ । କୂଟରନୈତିକ ଚୟାରନଲ ମାଧ୍ୟମରର ଉଭୟ ପକ୍ଷ ରବୈଠକର ତାରି ଖ ଚୂ ଡାନ୍ତ କରି ରବ ।
ନୂ ଆ ଦିଲ୍ଲୀ
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.

