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વિદશે મતં્રી અને પોર્તગુલન  ંવિદેશ મતં્રી િચ્ચે બઠેક 

ઓક્ટોબર 14, 2020 

વિદેશ મંત્રી ડૉ. એસ. જયશંકર ે14 ઓક્ટોબર 2020 ન ં રોજ રે્ઓન ં પોર્તુગીઝ સમકક્ષ પોર્તુગલન  ં વિદેશ 
મંત્રી ઓગસ્ટો સ ન્ટોસ વસલ્િ  સ થે િચ્યતુઅલ બેઠક કરી હર્ી. બન્ને નેર્ ઓએ કોવિડ-19 મહ મ રી દરવમય ન 
બન્ને દેશો િચ્ચે વ્ય પક સહક ર અને કોવિડ-બ દન ં યતગમ  ંસહક રની સંભ િન ઓ સવહર્ વવિપક્ષીય જોડ ણોની 
વિગર્િ ર સમીક્ષ  હ થ ધરી હર્ી. બન્ને મંત્રીઓએ ઉચ્ચ-સ્ર્રીય મતલ ક ર્ોન  ંઅિ રનિ ર આદ નપ્રદ નો વિ ર  
પ્રક શ પ ડિ મ  ંઆિેલ  છેલ્લ  કેટલ ક િર્ષોમ  ંદશુન કરેલ  વવિપક્ષીય જોડ ણોમ ં પ્રગવર્ થઇ રહેલ  િલણની 
પ્રશંસ  કરી હર્ી. રે્ઓ સંમર્ થય  હર્  કે ખ સ કરીને સ્થળ ંર્રણ અને ર્રલર્  ભ ગીદ રી, સંરક્ષણ સહક ર 
અને આર્થથક જોડ ણો મજબૂર્ કરિ  જેિ  સહક રન ં ક્ષેત્રોમ  ં જોડ ણોમ ં િેગ જાળિી ર ખિ મ  ં આિશે. 
નેર્ ઓએ ભ રર્ –યતરોપીયન યતવનયન િચ્ચેન ં સંબંધોની પણ ચચ ુ કરી હર્ી અન ે જેન ં મ ટ ે િડ પ્રધ ન 
એન્ટોવનયો કોસ્ટ એ િડ પ્રધ ન મોદીને આમંત્રણ પ ઠવ્યતં છે રે્િી 2021 મ  ંપોર્તુગલની અધ્યક્ષર્ મ  ંયોજાન ર 
આગ મી ભ રર્ યતરોપીયન યતવનયન27 નેર્ ઓની બેઠક મ ટે વનકટ રીરે્ ક યુ કરિ  સંમર્ થય  હર્ . રે્ઓએ 
સતધ રેલી બહતપક્ષીયર્  ર્રફની રે્ઓની પ્રવર્બવધર્ ની પતનઃપતવિ કરી હર્ી અને ખ સ કરીને 2021 થી સંયતક્ર્ 
ર ષ્ટ્ર સતરક્ષ  પરરર્ષદમ  ંભ રર્ની હ જરીન ં સંદભુ સ થે પ્ર ંવર્ય અન ેિૈવવિક  મતદ્દ ઓ પર નજીકનો સંપક ુઅને 
સંકલન જાળિી ર ખિ  સંમર્ થય  હર્ . 
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ઓક્ટોબર 14, 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. 

 

 


