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ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ  ಗೆ ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಸಚಿವರ ಭೇಟಿ 

ನವಾಂಬರ್ 26, 2020 

 

ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಸಚಿವ ಡ .ಎಸ್.ಜೈಶಾಂಕರ್ 25–26 ನವಾಂಬರ್ 2020 ರಾಂದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ  ಗೆ 

ಎರಡು ದಿನಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಭೇಟಿ ನೇಡಿದರು. ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅಬುಧ ಬಿಯ ರ ಜ ರ ಜಕುಮ ರ 

ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶ್ೇಖ್ ಮೊಹಮಮದ್ ಬಿನ್ ಜ ಯೆದ್ ಅಲ್ ನಹ್ ಾನ್ ರವರನುು ಭೇಟಿಯ ದರು ಮತುು ಅವರ 

ಪ್ರತಿರೂಪ್ವ ದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ  ನ ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಸಚಿವ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶ್ೇಖ್ ಅಬುುಲ್ ಿ ಬಿನ್ ಜ ಯೆದ್ 

ಅಲ್ ನಹ್ ಾನ್ ರವರೂಾಂದಿಗೆ ಚಚಿಿಸಿದರು. ಅವರು ವಿಡಿಯೇ ಕ ನಫರನ್ಾಂ್ ಮೂಲಕ ಅಬುಧ ಬಿಯಲ್ಲಿರುವ 

ಭ ರತಿೇಯ ಸಮುದ ಯ ಸಾಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರತಿನಧಿಗಳನುು ಭೇಟಿಯ ದರು. 

 

ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಸಚಿವರು ನವಾಂಬರ್ 25 ರಾಂದು ಅಬುಧ ಬಿಯ ರ ಜಕುಮ ರನೂಾಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿ ನಡೆಸಿದರು ಹ್ ಗೂ 

ಭ ರತದ ಪ್ರಧ ನ ಮಾಂತಿರ ಶ್ರೇ ನರೇಾಂದರ ಮೊೇದಿಯವರ ಶುಭ ಶಯಗಳನುು ತಿಳಿಸಿದರು ಮತುು Covid-19 

ಸ ಾಂಕ ರಮಿಕ ರೂೇಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭ ರತಿೇಯರ ಬಗೆೆ ಉತುಮ ಕ ಳಜಿ ವಹಿಸಿದುಕ ಾಗಿ ಯುಎಇ ನ ಯಕತವವನುು 

ಶ ಿಘಿಸಿದರು. ಪ್ರಸಪರ ಆಸಕ್ತುಯ ಪ್ ರದೇಶ್ಕ ಮತುು ಜ ಗತಿಕ ವಿಷ್ಯಗಳ ಬಗೆೆಯೂ ಅವರು ಚಚಿಿಸಿದರು.. 

 

ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಸಚಿವರು ಮತುು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ  ನ ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಸಚಿವರು ನವಾಂಬರ್ 26 ರಾಂದು 

ಎಲ್ ಿ ದಿವಪ್ಕ್ಷೇಯ ವಿಷ್ಯಗಳ ಬಗೆೆ ಚಚಿಿಸಿದರು. ಆರೂೇಗಾ ಮತುು ಆರ್ಥಿಕ ರಾಂಗಗಳೆರಡರಲೂಿ Covid-19 

ಸ ಾಂಕ ರಮಿಕ ರೂೇಗವನುು ನಭ ಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಭ ರತ ಸ ಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗೆೆ ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಸಚಿವರು ಯುನೈಟೆಡ್ 

ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ  ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು. ವ ಾಪ್ ರ, ಹೂಡಿಕೆ, ಮೂಲಸೌಕಯಿ, ಇಾಂಧನ, ಆಹ್ ರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತುು ರಕ್ಷಣ  

ಸ್ಥೇರಿದಾಂತೆ ತಮಮ ಸಮಗರ ಕ ಯಿತಾಂತರದ ಸಹಭ ಗಿತವದ ವಿವಿಧ ಅಾಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಸಪರ ಸಹಕ ರವನುು ಎರಡು 

ಪ್ಕ್ಷಗಳು ಪ್ರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿದವು. ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಸಚಿವರು ಮತುು ಯುಎಇ ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಸಚಿವರು ಇತಿುೇಚಿನ ಪ್ ರದೇಶ್ಕ ಹ್ ಗೂ 

ಅಾಂತರರ ಷ್ಟ್ರೇಯ ಅಭಿವೃದಿಿಯ ಬಗೆೆ ಚಚಿಿಸಿದರು ಮತುು ವಿವಿಧ ಬಹುಪ್ಕ್ಷೇಯ ವಿಷ್ಯಗಳ ಬಗೆೆ 

ಸಮನವಯವನುು ಮುಾಂದುವರಿಸಲು ಒಪ್ಪಪದರು. 

 

 

ಅಬುಧ ಬಿಯಲ್ಲಿ ಭ ರತಿೇಯ ಸಮುದ ಯದ ಪ್ರತಿನಧಿಗಳೊಾಂದಿಗಿನ ವಚುಿಯಲ್ ಸಭಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಸಚಿವರು 

Covid ಸ ಾಂಕ ರಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮುದ ಯವನುು ನೂೇಡಿಕೊಳುುವಲ್ಲಿ ಭ ರತಿೇಯ ಸಾಂಘಗಳ ಕ ಯಿವನುು 

ಶ ಿಘಿಸಿದರು. Covid ನಾಂತರದ ಪ್ರಿಸಿೆತಿಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ವಿಷ್ಯಗಳ ಬಗೆೆ ಸಕ ಿರದ ಹೂಣೆಗ ರಿಕೆಯ 

ಭರವಸ್ಥಯನುು ನೇಡಿದರು. 

 

 

ಅಬುಧ ಬಿ 

ನವಾಂಬರ್ 26, 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. 

 


