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విదేశ ాంగ మాంత్రి మరియు UAE విదేశ ాంగ 
మాంత్రి  13 వ భ రత-UAE JCMకు సహ తష్యక్ధత-
వహిాం రు 

ఆగస్టు 17, 2020 

 

వ ణిజ్య, ఆర్థిక మరియు స ాంకేతిక సహక రాంపై భ రత-UAE సాంయుక్త కమిధన్ 

సమ వేశాం యొక్క 13 వ సెధన్ 2020 ఆగస్టు 17 న వర్ ్యువల్ గ  జరిగిాంది. ఈ 

సమ వేశ నికి భ రత విదేశ ాంగ మాంత్రి హిజ్ ఎక్సలెన్సీ డ క్టర్ 

సుబ్రహ్మణ్యాం జైశాంకర్ మరియు యునైటెడ్ తరబ్ ఎమిరేట్స్ 

(UAE)యొక్క విదేశీ వ్యవహ ర ల మరియు తాంతర్జ తీయ సహక ర మాంత్రి హిజ్ 

హైనెస్ ధేక్ తబ్దుల్ల  బిన్ జ యెద్ తల్ నహ్య న్ సహ-తష్యక్ధత 

వహిాం  రు. 

 

2020 ఆగస్టు 13 న వరిధ్ఠ తషిక రుల సమ వేశాం (SOM) కూడ  వర్ ్యువల్ గ  

హిజ్ ఎక్సలెన్సీ సాంజయ్ భట్ట   ర్య, క ర్యదర్శి (క న్సులర్, 

ప స్పోర్ట్ మరియు వీస  & ఓవర్సీస్ ఇాండియన్ తఫైర్స్), భ రత విదేశ ాంగ 

మాంత్రిత్వ శ ఖ మరియు హిజ్ ఎక్సలెన్సీ తబ్దుల్ న జర్ తల్ ధ లి, ఆర్థిక 

మరియు వ ణిజ్య వ్యవహ ర ల సహ య మాంత్రి, విదేశీ వ్యవహ ర ల 

మాంత్రిత్వ శ ఖ మరియు యునైటెడ్ తరబ్ ఎమిరేట్స్ తాంతర్జ తీయ సహక రాం 

ల మష్య జరిాంగిాంది. 

 

JCM మరియు SOM కోసాం సన్న హకాంగ , తవలోకనాం మరియు ఉన్నత-స్థ యి 

మ ర్పిడిపై 2020 ఆగస్టు 10 మరియు 11 తేదీలలో భ రతదేశాం మరియు UAE నుాండి 

5 ఉపకమిటీల సభ్యుల వర్ ువల్ సమ వేశ లు; ఆర్థిక, వ ణిజ్య మరియు 

పెట్టుబడి సహక రాం; క న్సులర్ & కమ్యూనిటీ వ్యవహ ర ల సహక రాం; రక్ధణ 

మరియు భద్రత  సహక రాం; మరియు విద్య, సాంస్కృతి మరియు యువత సహక రాంపై  

జరిగిాంది. 

 

  



రెాండు వ్యూహ త్మక భ గస్వ ముల మష్య బలమైన ద్వైప క్ధిక సాంబాంష లను 

ప్రతిబిాంబిస్తూ స్నేహపూర్వక, స్పధ్టమైన మరియు నిర్మ ణ త్మక 

వ త వరణాంలో విస్తృత  ర్ లు జరిగ యి. 

 

ఇరు దేశ ల మష్య సన్నిహిత ర జకీయ సాంబాంష లను గమనిస్తూ, సమగ్ర 

వ్యూహ త్మక భ గస్వ మ్య ఆష్వర్యాంలో పరస్పర ప్రయోజనాం కోసాం వివిష 

రాంగ లలో ద్వైప క్ధిక సాంబాంష లు ఊపాందుకున్నాందుకు ఇరుపక్ధ లు సాంతృప్తి 

వ్యక్తాం  ేశ యి. కొనస గుతున్న విధయ లలో సహక ర న్ని బలోపేతాం 

 ేయడ నికి మరియు మ రుతున్న క ల న్ని ప్రతిబిాంబిాం ే కొత్త విధయ లలో 

సహక ర న్ని తన్వేధిాం డ నికి వ రు తాంగీకరిాం  రు. 

 

ఈ సాందర్భాంలో, COVID-19 మహమ్మ రికి వ్యతిరేకాంగ  పోర టాంలో గత కొన్ని 

నెలలుగ  ఇరు పక్ధ ల దగ్గరి సహక ర న్ని స్వ గతిాం  యి మరియు రెాండు 

దేశ లపై మహమ్మ రి యొక్క ఆర్షిక మరియు స మ జిక ప్రభ వ న్ని 

తగ్గిాం డ నికి ఒక ఉమ్మడి వ్యూహ న్ని  ర్ ిాం  యి. 

 

విస్తృతమైన ఒప్పాంద ల ఫ్రేమ్ వర్క్ ద్వ ర  బహుముఖ ద్వైప క్ధిక 

సహక ర న్ని మ ర్గనిర్దేశాం  ేయడాం మరియు ప్రోత్స హాం కొనస గిాం ే 

సాంస్థ గత యాంత్ర ాంగ లపై పురోగతిని ఇద్దరు మాంత్రులు సాంతృప్తికరాంగ  

గుర్తిాం  రు. 

 

ఐక్యర జ్యసమితి మరియు ఇతర బహుప క్ధిక వేదికలలో తమ పొరుగు ప్ర ాంత లకు 

మరియు సహక ర నికి సాంబాంషిాం ిన ప్ర ాంతీయ సమస్యలపై ఇరు పక్ధ లు 

 ర్ ిాం  యి. 

 

ఇరు దేశ ల మష్య పెరుగుతున్న వ ణిజ్యాం, ఆర్థిక, పెట్టుబడి సహక రాంపై ఇరు 

పక్ధ లు ఆశ భ వాం వ్యక్తాం  ేశ యి. ల జిస్టిక్స్, ఫుడ్ ప ర్కులు, 

రహద రులు, ఓడరేవులు, విమ న శ్రయ లు, పునరుత్ప దక ఇాంషనాం మరియు రక్ధణ 

వాంటి మౌలిక సదుప య లు వాంటి భ రత ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క ముఖ్య 

రాంగ లలో UAE నుాండి మరిన్ని పెట్టుబడులను భ రత పక్ధాం ఆహ్వ నిాం ిాంది. 

ప్రవ స భ రతీయ సమ జాం  ేసిన విశేధ కృధికి UAE వైపునుాండి ప్రశాంసలు 

తెలియజేసిాంది మరియు ఇాంషనాం మరియు ఆహ ర భద్రతలో సాంబాంష లను మరిాంత 

బలోపేతాం  ేయడ నికి సుముఖత వ్యక్తాం  ేసిాంది. 

 
  



2021 లో తబుద బిలో జరగబోయే భ రత-UAE జ యిాంట్ కమిధన్ సమ వేశాం తదుపరి 

సెధన్ ను నిర్వహిాం డ నికి ఇరు పక్ధ లు తాంగీకరిాం  యి. సమ వేశాం యొక్క 

నిర్దిధ్ట తేదీలను దౌత్య మ ర్గ ల ద్వ ర  ఇరుపక్ధ లు ఖర రు  ేస్త యి. 

 

క్రొత్త ఢిల్లీ 
ఆగస్టు 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. 

 


