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ਸਯੰੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦ ੇਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਮਤੰਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਤੰਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ 13ਿੇਂ 
ਭਾਰਤ-ਸਯੰੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਟਕੈਨੀਕਲ ਵਮਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ   

 

17 ਅਗਸਤ, 2020 

 

ਿਪ੍ਾਰ, ਆਰਵਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਵਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ-ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਸਾਾਂਝ ੇਕਵਮਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦਾ 
13ਿਾਾਂ ਸਤਰ 17 ਅਗਸਤ, 2020 ਨ ੰ ਿਰਚੁਅਲ ਮਾਵਧਅਮ ਰਾਿੀਂ ਿੋਇਆ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਸਵਿ-ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਰਤੀ 
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਿਾਮਵਿਮ ਡਾ. ਸੁਬਰਾਮਵਨਯਮ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਸਯੰੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਸਵਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਮਿਾਮਵਿਮ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੁੱਲਾ ਵਬਨ ਜ਼ਾਏਦ ਅਲ ਨਾਿਯਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ।  

 

13 ਅਗਸਤ, 2020 ਨ ੰ ਿੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਵਧਕਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ (SOM) ਿੀ ਿਰਚੁਅਲ ਮਾਵਧਅਮ ਰਾਿੀਂ ਭਾਰਤੀ 
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੁੱਤਰ (ਕੌਂਸਲਰ, ਪ੍ਾਸਪ੍ੋਰਟ ਅਤੇ ਿੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ) ਮਿਾਮਵਿਮ ਸੰਜ ੇ
ਭੁੱਟਾਚਾਰੀਆ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦ ੇ ਸਿਾਇਕ 
ਆਰਿਕ ਅਤੇ ਿਪ੍ਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮਿਾਮਵਿਮ ਅਬਦੁਲ ਨਸੀਰ ਅਲ ਸ਼ਾਲੀ ਦਰਵਮਆਨ ਿੋਈ।   

 

ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਵਧਕਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦੀ ਵਤਆਰੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ 
ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਿੁੱਲੋਂ 5 ਸਬ-ਕਮੇਟੀਆਾਂ - ਸੰਖੇਪ੍ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪ੍ੁੱਧਰੀ ਿਟਾਾਂਦਰੇ; ਆਰਵਿਕ, ਿਪ੍ਾਰ ਅਤੇ ਵਨਿੇਸ਼ 
ਸਵਿਯੋਗ; ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾ ਮਾਮਵਲਆਾਂ ਬਾਰ ੇਸਵਿਯੋਗ; ਰੁੱਵਖਆ ਅਤੇ ਸੁਰੁੱਵਖਆ ਸਵਿਯੋਗ; ਅਤੇ ਵਸੁੱਵਖਆ, ਸਵਭਆਚਾਰ 
ਅਤੇ ਨੌਜਿਾਨਾਾਂ ਬਾਰੇ - ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਦੀ ਿਰਚੁਅਲ ਬੈਠਕਾਾਂ 10 ਅਤੇ 11 ਅਗਸਤ 2020 ਨ ੰ ਿੋਈਆਾਂ। 
 

ਇਸ ਮੌਕ ੇ 'ਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ, ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਅਤੇ ਉਸਾਰ  ਮਾਿੌਲ ਵਿਚ ਵਿਆਪ੍ਕ ਵਿਚਾਰ ਿਟਾਾਂਦਰੇ ਿੋਏ, ਜੋ ਦੋਿਾਾਂ ਰਣਨੀਤਕ 
ਭਾਈਿਾਲਾਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬ ਤ ਦੁਿੁੱਲੇ ਸਬੰਧਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਿਨ। 
 

ਦੋਨਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਰਾਜਨੀਵਤਕ ਸਬੰਧਾਾਂ ਦੀ ਗੁੱਲ ਕਰਦ ੇਿੋਏ ਦੋਿਾਾਂ ਵਧਰਾਾਂ ਨੇ ਵਿਆਪ੍ਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਿਾਲੀ ਿੇਠ 
ਆਪ੍ਸੀ ਫਾਇਦ ੇਲਈ ਿੁੱਖ ਿੁੱਖ ਖੇਤਰਾਾਂ ਵਿਚ ਦੁਿੁੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਾਂ ਵਿਚ ਚਲ ਰਿੀ ਤੇਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਤਸੁੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ 
ਿੁੱਖੋ ਿੁੱਖ ਖੇਤਰਾਾਂ ਵਿੁੱਚ ਚੁੱਲ ਰਿੇ ਸਵਿਯੋਗ ਨ  ੰਮਜ਼ਬ ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੇਂ ਖੇਤਰਾਾਂ ਵਿੁੱਚ ਸਵਿਯੋਗ 
ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੁੱਭਣ 'ਤੇ ਸਵਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। 
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੁੱਚ ਦੋਨਾਾਂ ਵਧਰਾਾਂ ਨੇ COVID -19 ਮਿਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਖਲਾਫ ਲੜੀ ਜਾ ਰਿੀ ਜੰਗ ਵਿੁੱਚ ਵਪ੍ਛਲੇ ਕੁਝ 
ਮਿੀਵਨਆਾਂ ਅੰਦਰ ਿੋਏ ਨੇੜਲੇ ਸਵਿਯੋਗ ਦਾ ਸਿਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਿਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈ੍ ਰਿੇ ਮਿਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਆਰਵਿਕ 
ਅਤੇ ਸਮਾਵਜਕ ਪ੍ਰਭਾਿ ਨ ੰ ਦ ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੁੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। 



 

ਦੋਨਾਾਂ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਸੰਸਿਾਗਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਾਂ 'ਚ ਿੋਈ ਤਰੁੱਕੀ ਉੱਤੇ ਤੁੱਸਲੀ ਦਾ ਇਜ਼ਿਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਮਝੌਵਤਆਾਂ ਦ ੇ
ਵਿਆਪ੍ਕ ਫ਼੍ਰ ੇਮਿਰਕ ਰਾਿੀਂ ਬਿੁਪ੍ੁੱਖੀ ਦੁਿੁੱਲੇ ਸਵਿਯੋਗ ਨ ੰ ਸੇਧ ਦੇ ਰਿੀਆਾਂ ਿਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੰ ਉਤਸ਼ਾਿਤ ਕਰ ਰਿੀਆਾਂ 
ਿਨ। 
 

ਦੋਿਾਾਂ ਵਧਰਾਾਂ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਗੁਆਾਂਢ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਖੇਤਰੀ ਮੁੁੱਵਦਆਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਿੋਰ ਬਿੁ-ਪ੍ੁੱਖੀ ਮੰਚਾਾਂ ਵਿੁੱਚ 
ਭਾਈਿਾਲੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿੀ ਗੁੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। 
 

ਦੋਨਾਾਂ ਪ੍ੁੱਖਾਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਿਧ ਰਿੇ ਿਪ੍ਾਰਕ, ਆਰਵਿਕ ਅਤੇ ਵਨਿੇਸ਼ ਸਵਿਯੋਗ ਬਾਰ ੇਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਭਾਰਤੀ 
ਪ੍ੁੱਖ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਆਰਵਿਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੁੱਖ ਢਾਾਂਚਾਗਤ ਖੇਤਰਾਾਂ ਵਜਿੇਂ ਲੌਵਜਸਵਟਕਸ, ਫ ਡ ਪ੍ਾਰਕ, 

ਿਾਈਿੇ, ਬੰਦਰਗਾਿਾਾਂ, ਿਿਾਈ ਅੁੱਵਡਆਾਂ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਰੁੱਵਖਆ ਵਿੁੱਚ ਿੋਰ ਵਨਿੇਸ਼ ਦਾ ਸੁੱਦਾ ਵਦੁੱਤਾ। 
ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਨੇ ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦ ੇਮਿੁੱਤਿਪ੍ ਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ 
ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੁੱਵਖਆ ਵਿੁੱਚ ਸਬੰਧਾਾਂ ਨ ੰ ਿੋਰ ਮਜ਼ਬ ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪ੍ਣੀ ਇੁੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। 
 

ਦੋਨੋਂ ਪ੍ੁੱਖ 2021 ਵਿਚ ਅਬ  ਧਾਬੀ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ-ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਸਾਾਂਝ ੇਕਵਮਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਤਰ 
ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਸਵਿਮਤ ਿੋਏ। ਇਸ ਮੀਵਟੰਗ ਦੀ ਤਰੀਕਾਾਂ ਨ ੰ ਦੋਿਾਾਂ ਵਧਰਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕ ਟਨੀਤਕ ਚੈਨਲਾਾਂ ਰਾਿੀਂ ਅੰਤਮ ਰ ਪ੍ 
ਵਦੁੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 
 

ਨਿੀਂ ਵਦੁੱਲੀ 
17 ਅਗਸਤ, 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. 

 
 


