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ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಮ ಲ್ಡೇವ್ಸ  ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಸಚಿವರ ನಡತವೆ ಸಭೆ 

ಆಗಸ್ಟ  13, 2020 
 

1. ಭ ರತ್ದ ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಸಚಿವ ಡ .ಎಸ್ಟ.ಜೈಶಾಂಕರ್ (ಇಎಎಾಂ) ಮತ್ತು ಮ ಲ್ಡೇವ್ಸ  ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ತುಲ್ ಾ 

ಶ ಹಿದ್ ಅವರತ ಆಗಸ್ಟ  13, 2020 ರಾಂದತ ವಿಡಿಯೇ ಕ ನಫರೆನ್ಸ  ಮೂಲಕ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರತ. 

 

2. ಸಾಂವಹನವು ಭ ರತ್ ಮತ್ತು ಮ ಲ್ಡೇವ್ಸ  ನಡತವಿನ ಉನನತ್ ಮಟ್್ದ ವಿನಿಮಯದ ಒಾಂದತ ಭ ಗವ ಗಿತ್ತು. 

COVID-19 ಮತ್ತು ಒಟ್ ್ರೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೇಯ ಸಹಭ ಗಿತ್ಿದ ಸಾಂದರ್ಭದಲ್ಾ ದ್ವಿಪಕ್ಷೇಯ ಸಾಂಬ್ಾಂಧಗಳ 

ಸಾಂಗರಹವನತನ ತೆಗೆದತಕೂಳಳಲತ ಮತ್ತು ಕಲವು ಹೆಗತುರತತ್ತ ಪರಕಟ್ಣೆಗಳನತನ ಮ ಡಲತ ಇದತ 

ಅವಕ ಶವನತನ ಒದಗಿಸಿತ್ತ. ಭ ರತ್ ಮತ್ತು ಮ ಲ್ಡೇವ್ಸ  ನಡತವಿನ ಸಮಯ-ಪರೇಕ್ಷತ್ ಸಾಂಬ್ಾಂಧಗಳ 

ಸಿಿತಿಯನತನ ಸಚಿವರತ ಪರಶೇಲ್ಸಿದರತ ಮತ್ತು COVID-19 ಸ ಾಂಕ ರಮಿಕ ರೊೇಗವು ದ್ವಿಪಕ್ಷೇಯ 

ಸಹಕ ರದ ವೆೇಗವನತನ ನಿಧ ನಗೊಳಿಸಲತ ಸ ಧಯವ ಗಲ್ಲಾ ಎಾಂದತ ತ್ೃಪ್ತುಯಾಂದ ಗಮನಿಸಿದರತ. ವಿದೇಶ ಾಂಗ 

ಸಚಿವರತ ಜನರಗೆ ಮತ್ತು ಭ ರತ್ ಸಕ ಭರ ಮತ್ತು ಮ ಲ್ಡೇವ್ಸ  ಸಕ ಭರಕೆ ಶತಭ ಶಯಗಳನತನ ತಿಳಿಸಿದರತ 

ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಸಮಯದಲ್ಾ ಭ ರತ್ ತ್ನನ ನಿಕಟ್ ಕಡಲ ನೆರೆಯ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತ್ ರ ಷ್ಟ್ರದ ಪರವ ಗಿ 

ನಿಾಂತಿದ ಎಾಂದತ ಅಧಯಕ್ಷ ಸ್ೂಲ್ಹ್ ಸಕ ಭರಕೆ ರ್ರವಸ್ ನಿೇಡಿದರತ. 

 

3. COVID-19 ಸ ಾಂಕ ರಮಿಕ ರೊೇಗವನತನ ಎದತರಸತವಲ್ಾ ಭ ರತ್ ಮತ್ತು ಮ ಲ್ಡೇವ್ಸ  ಬ್ಹಳ ನಿಕಟ್ವ ಗಿ ಕಲಸ 

ಮ ಡಿವೆ ಮತ್ತು ನೆರೆಯ ರ ಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಾ ಭ ರತಿೇಯ COVID-19 ಸಾಂಬ್ಾಂಧಿತ್ ನೆರವಿನಿಾಂದ ಮ ಲ್ಡೇವ್ಸ  ಅತಿದೂಡಡ 

ಫಲ್ ನತರ್ವಿ ಎಾಂದತ ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಸಚಿವರತ ಸಾಂತೊೇಷ್ಟ್ ವಯಕುಪಡಿಸಿದರತ. ಸ ಾಂಕ ರಮಿಕ ರೊೇಗದ ಆರೊೇಗಯ ಮತ್ತು 

ಆರ್ಥಭಕ ಪರಣ ಮವನತನ ಕಡಿಮೆ ಮ ಡಲತ ಮ ಲ್ಡೇವ್ಸ ಗೆ ಸ ಧಯವಿರತವ ಎಲಾ ಬಾಂಬ್ಲಕ ೆಗಿ ಭ ರತ್ದ ನಿರಾಂತ್ರ 

ಬ್ದಧತೆಯನತನ ವಿದೇಶ ಾಂಗ ವಯವಹ ರಗಳ ಸಚಿವರತ ಪುನರತಚ್ಚರಸಿದರತ. ಹೆಚಿಚನ ಸಾಂಪಕಭವು ಸಮೃದ್ವಧಗೆ 

ಕ ರಣವ ಗತತ್ುದ ಎಾಂದತ ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಸಚಿವ ಶ ಹಿದ್ ಒತಿು ಹೆೇಳಿದರತ. 

 

4. ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ವಿಡಿಯೇ ಸಮೆಮೇಳನದಲ್ಾ, ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಸಚಿವರತ ಈ ಕಳಗಿನ ಪರಕಟ್ಣೆಗಳನತನ ಮ ಡಿದರತ: 

 

(i)  ಗೆರೇಟ್ರ್ ಮ ಲೆ ಕನೆಕ್ಟ್ವಿಟಿ ಪ್ ರಜಕ್ಟ  (ಜಿಎಾಂಸಿಪ್ತ) 

 

ಮ ಲ್ಡೇವ್ಸ  ಸಕ ಭರದ ಮನವಿಗೆ ಸಪಾಂದ್ವಸಿದ ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಸಚಿವರತ ಮ ಲ್ಡೇವ್ಸ ನಲ್ಾ ಜಿಎಾಂಸಿಪ್ತ ಅನತಷ್ ಾನಕೆ 

USD 100 ಮಿಲ್ಯನ್ಸ ಅನತದ ನ ಮತ್ತು USD 400 ಮಿಲ್ಯನ್ಸ ಹೊಸ ಸ ಲವನತನ ಒಳಗೊಾಂಡಿರತವ ಹಣಕ ಸತ 

ಪ್ ಯಕೇಜ್ ನಿೇಡತವ  ಮೂಲಕ ಭ ರತ್ ಸಕ ಭರದ ಬಾಂಬ್ಲದ ನಿಧ ಭರವನತನ ಘೂೇಷಿಸಿದರತ. ಮ ಲ್ (ಮ ಲ್ಡೇವ್ಸ ನ 

ರ ಜಧ ನಿ) ಯನತನ ಮೂರತ ನೆರೆಯ ದ್ವಿೇಪಗಳ ದ ವಿಲ್ಾಲ್ಾಲ್, ಗತಲ್ಿಫ ಹತ (ಇಲ್ಾ ಭ ರತಿೇಯ 

ನಿಯಾಂತ್ರಣದಡಿಯಲ್ಾ ಬ್ಾಂದರತ ನಿಮಿಭಸಲ್ ಗತತಿುದ) ಮತ್ತು ತಿಲ್ ಫುಶ (ಹೊಸ ಕೈಗ ರಕ  ವಲಯ) ನೊಾಂದ್ವಗೆ 

ಸಾಂಪಕ್ಟಭಸತವ-6.7 ಕ್ಟ.ಮಿೇ ವಿಸ ುರವ ದ ಸ್ೇತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕ ಸ್ಟವೆೇ ಲ್ಾಂಕ್ಟ ನಿಮ ಭಣದ ಮೂಲಕ ಮ ಲ್ಡೇವ್ಸ ನ 



ಅತಿದೂಡಡ ನ ಗರಕ ಮೂಲಸೌಕಯಭ ಯೇಜನೆಯ ಗಿದ ಎಾಂದತ ವಿದೇಶ ಾಂಗ ವಯವಹ ರಗಳ ಸಚಿವರತ ತಿಳಿಸಿದರತ. 

ಒಮೆಮ ಪೂಣಭಗೊಾಂಡ ನಾಂತ್ರ, ಈ ಹೆಗತುರತತ್ತ ಯೇಜನೆಯತ 4 ದ್ವಿೇಪಗಳ ನಡತವಿನ ಸಾಂಪಕಭವನತನ 

ಸತಗಮಗೊಳಿಸತತ್ುದ, ಇದರಾಂದ ಗಿ ಆರ್ಥಭಕ ಚ್ಟ್ತವಟಿಕಯನತನ ಹೆಚಿಚಸತತ್ುದ, ಉದೂಯೇಗವನತನ ಉತ್ ಪದ್ವಸತತ್ುದ 

ಮತ್ತು ಮ ಲೆ ಪರದೇಶದಲ್ಾ ಸಮಗರ ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ವಧಯನತನ ಉತೆುೇಜಿಸತತ್ುದ. 

 

(ii)  ಭ ರತ್ ಮತ್ತು ಮ ಲ್ಡೇವ್ಸ  ನಡತವೆ ನೆೇರ ಸರಕತ ಹಡಗತ ಸ್ೇವೆಯ ಪ್ ರರಾಂರ್: ಭ ರತ್ ಮತ್ತು ಮ ಲ್ಡೇವ್ಸ  

ನಡತವೆ ಹಡಗತ ಸ್ೇವೆಯನತನ ಪ್ ರರಾಂಭಿಸಲತ 2019 ರ ಜೂನ್ಸನಲ್ಾ ಮಜಿಾಸ್ಟನಲ್ಾ ಭ ರತ್ದ ಪರಧ ನ ಮಾಂತಿರಯ 

ಘೂೇಷ್ಟ್ಣೆಯನತನ ನೆನಪ್ತಸಿಕೂಾಂಡ ವಿದೇಶ ಾಂಗ ವಯವಹ ರಗಳ ಸಚಿವರತ ಶೇಘ್ರದಲೆಾೇ ನೆೇರ ಸರಕತ ಹಡಗತ ಸ್ೇವೆ 

ಪ್ ರರಾಂರ್ವ ಗಲ್ದ ಎಾಂದತ ಘೂೇಷಿಸಿದರತ. ದ್ವಿಪಕ್ಷೇಯ ವ ಯಪ್ ರ ಮತ್ತು ಸಾಂಪಕಭವನತನ ಹೆಚಿಚಸತವಲ್ಾ ಮತ್ತು 

ಉರ್ಯ ದೇಶಗಳ ನಡತವಿನ ಆರ್ಥಭಕ ಸಹಭ ಗಿತ್ಿವನತನ ಹೆಚಿಚಸತವಲ್ಾ ಈ ಸ್ೇವೆಯ ಮಹತ್ಿವನತನ ವಿದೇಶ ಾಂಗ 

ಸಚಿವರತ ಒತಿುಹೆೇಳಿದ ುರೆ. ಸರಕತ ಹಡಗತ ಸ್ೇವೆಯತ ಸಮತದರ ಸಾಂಪಕಭವನತನ ಹೆಚಿಚಸತತ್ುದ ಮತ್ತು ಮ ಲ್ಡೇವ್ಸ  

ಮತ್ತು ಭ ರತ್ದ ರಫುುದ ರರಗೆ ಸರಬ್ರ ಜಿನಲ್ಾ ಮತನೂ್ಚ್ನೆಯನತನ ನಿೇಡತತ್ುದ. ಇದತ ವ ಯಪ್ ರಗಳಿಗೆ 

ಲ್ ಜಿಸಿ್ಕ್ಟ  ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸಮಯವನತನ ಕಡಿಮೆ ಮ ಡತತ್ುದ. 

 

(iii)  ಏರ್ ಟ್ ರವೆಲ್ ಬ್ಬ್ಲ್ ರಚ್ನೆ: ಉದೂಯೇಗ, ಪರವ ಸ್ೂೇದಯಮ, ವೆೈದಯಕ್ಟೇಯ ತ್ತತ್ತಭಸಿಿತಿಗಳಿಗ ಗಿ ಎರಡೂ 

ಕಡೆಯ ಜನರ ಸಾಂಚ ರಕೆ ಅನತಕೂಲವ ಗತವಾಂತೆ ಭ ರತ್ ಮತ್ತು ಮ ಲ್ಡೇವ್ಸ  ನಡತವೆ ಏರ್ ಟ್ ರವೆಲ್ ಬ್ಬ್ಲ್ ಅನತನ 

ರಚಿಸತವುದ ಗಿ ವಿದೇಶ ಾಂಗ ವಯವಹ ರಗಳ ಸಚಿವರತ ಘೂೇಷಿಸಿದರತ. ನಮಮ ವಿಶೇಷ್ಟ್ ಸಾಂಬ್ಾಂಧಗಳಿಗೆ 

ಅನತಗತಣವ ಗಿ, ಮ ಲ್ಡೇವ್ಸ  ಏರ್ ಟ್ ರವೆಲ್ ಬ್ಬ್ಲ್ ಅನತನ ಕ ಯಭಗತ್ಗೊಳಿಸತತಿುರತವ ಮೊದಲ ನೆರೆಯ 

ರ ಷ್ಟ್ರವ ಗಿದ.  ಏರ್ ಬ್ಬ್ಲ್  ಮ ಲ್ಡೇವ್ಸ  ನಲ್ಾ ಪರವ ಸ್ೂೇದಯಮ ಆಗಮನ ಮತ್ತು ಆದ ಯವನತನ 

ಹೆಚಿಚಸಲತ ಭ ರತ್ದ ಬಾಂಬ್ಲವನತನ ಸಾಂಕೇತಿಸತತ್ುದ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಲ್ಾನ ಆರೊೇಗಯ 

ಪೂರೇಟೂೇಕ ಲ್ ಗಳನತನ ಕಟ್ತ್ನಿಟ್ ್ಗಿ ಅನತಸರಸಲ್ ಗತವುದತ. ಏರ್ ಬ್ಬ್ಲ್ ಅಡಿಯಲ್ಾ ಮೊದಲ ವಿಮ ನ 

ಆಗಸ್ಟ  18 ರಾಂದತ ಪ್ ರರಾಂರ್ವ ಗತವ ನಿರೇಕ್ಷೆಯದ. 

 

(iv). ಮ ಲ್ಡೇವೆ್ು ಅಗತ್ಯ ಸರಕತಗಳ ಪೂರೆೈಕ:  1981 ರ ದ್ವಿಪಕ್ಷೇಯ ವ ಯಪ್ ರ ಒಪಪಾಂದದಡಿಯಲ್ಾ ಭ ರತ್ದ 

ಬ್ದಧತೆಯನತನ ಪೂರೆೈಸಿದ ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಸಚಿವರತ 2020-21ನೆೇ ಸ ಲ್ಗೆ ಮ ಲ್ಡೇವ್ಸ ಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸರಕತಗಳನತನ 

ಪೂರೆೈಸಲತ ಕೂೇಟ್ ಗಳನತನ ನವಿೇಕರಸತವ ನಿಧ ಭರವನತನ ತಿಳಿಸಿದರತ.  ಸರಕತಗಳಲ್ಾ ಆಲೂಗಡೆಡ, ಈರತಳಿಳ, ಅಕ್ಟೆ, 

ಗೊೇಧಿ, ಹಿಟ್ತ್, ಸಕೆರೆ, ದ ಲ್ ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಗಳತ ಮತ್ತು ನದ್ವ ಮರಳತ ಮತ್ತು ಕಲ್ಾನ ರ ಶಗಳತ  ಸ್ೇರವೆ. 

ಕೂೇಟ್ ಗಳತ ಆಹ ರ ಸತರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ನಿಮ ಭಣ ವಸತುಗಳ ಪೂರೆೈಕಯನತನ ಖ ತ್ರಪಡಿಸತತ್ುವೆ ಮತ್ತು ಆ 

ಮೂಲಕ ಮ ಲ್ಡೇವ್ಸ ನಲ್ಾನ ಅಾಂತ್ಹ ಅಗತ್ಯ ವಸತುಗಳಿಗೆ ನಿಶಚತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಲೆ ಸಿಿರತೆಯನತನ ಒದಗಿಸತತ್ುದ. 

 

COVID-19 ಸ ಾಂಕ ರಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಾ, ಸರಬ್ರ ಜತ ಸರಪಳಿಗಳತ ಅಸುವಯಸುಗೊಾಂಡ ಗ, ಭ ರತ್ವು ಮ ಲ್ಡೇವ್ಸ ಗೆ 

ಅಗತ್ಯ ಆಹ ರ ಮತ್ತು ನಿಮ ಭಣ ಸ ಮಗಿರಗಳ ಸರಬ್ರ ಜನತನ ಬಾಂಬ್ಲ್ಸತತ್ುಲೆೇ ಇತ್ತು. ಮೆೇ 2020 ರಲ್ಾ ಭ ರತ್ವು 

580 ಟ್ನ್ಸ ಅಗತ್ಯ ಆಹ ರ ಪದ ರ್ಭಗಳನತನ ಮಿಷ್ಟ್ನ್ಸ ಸ ಗರ್ ಮೂಲಕ ಉಡತಗೊರೆಯ ಗಿ ನಿೇಡಿತ್ತು. 

 

(v)  ತ್ತತ್ತಭ ಹಣಕ ಸಿನ ನೆರವು ವಿಸುರಣೆ: COVID-19 ಪರಸಿಿತಿಯಾಂದ ಗಿ ಮ ಲ್ಡೇವ್ಸ  ಎದತರಸತತಿುರತವ ಆರ್ಥಭಕ 

ಸವ ಲತಗಳತ ಮತ್ತು ಮ ಲ್ಡೇವ್ಸ  ಅನತನ ತ್ನನ ಆರ್ಥಭಕ ಚೇತ್ರಕಗೆ ಸಹ ಯ ಮ ಡತವ ಭ ರತ್ದ ಬ್ದಧತೆಯ 

ಹಿನೆನಲೆಯಲ್ಾ, ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಸಚಿವರತ ಭ ರತ್ ಸಕ ಭರವು ತ್ ತಿಿಕವ ಗಿ ತ್ತತ್ತಭ ಆರ್ಥಭಕ ಸಹ ಯವನತನ ಸ ಫ್ಟ  

ಸ ಲ ದ ವಯವಸ್ಿಯನತನ ನಿೇಡತವ ಮೂಲಕ ವಿಸುರಸಲತ ನಿಧಭರಸಿದ ಎಾಂದತ ಘೂೇಷಿಸಿದರತ. ಸ ಲದ 

ವಯವಸ್ಿಯ ನಿಖರವ ದ ವಿಧ ನಗಳನತನ ಎರಡತ ಕಡೆಯವರತ ಅಾಂತಿಮಗೊಳಿಸತತಿುದ ುರೆ. 

 



5.  ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಸಚಿವ ಶ ಹಿದ್ ತ್ಮಮ ಸಕ ಭರದ ಅಭಿವೃದ್ವಧ ಆದಯತೆಗಳನತನ ಪೂರೆೈಸತವಲ್ಾ ಭ ರತ್ ಸಕ ಭರ 

ಕೈಗೊಾಂಡಿರತವ ಕರಮಗಳ ಬ್ಗೆು ತಿೇವರ ಮೆಚ್ತಚಗೆ ವಯಕುಪಡಿಸಿದರತ. ಗೆರೇಟ್ರ್ ಮ ಲೆ ಕನೆಕ್ಟ್ವಿಟಿ ಯೇಜನೆಯತ ಭ ರತ್- 

ಮ ಲ್ಡೇವ್ಸ  ಸಾಂಬ್ಾಂಧಗಳಲ್ಾ ಹೊಸ ಮೆೈಲ್ಗಲ್ ಾಗಲ್ದ ಮತ್ತು ಮ ಲ್ಡೇವ್ನ ಆರ್ಥಭಕ ಮತ್ತು ಕೈಗ ರಕ  

ರೂಪ್ ಾಂತ್ರವನತನ ಆಧ ರವ ಗಿರಸಲ್ದ ಎಾಂದತ ಅವರತ ತಿಳಿಸಿದರತ. ಭ ರತ್ವು ಸಕ ಲ್ಕವ ಗಿ ನಿೇಡತತಿುರತವ ಆರ್ಥಭಕ 

ಸಹ ಯಕ ೆಗಿ ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಸಚಿವ ಶ ಹಿದ್ ಕೃತ್ಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಾಸಿದರತ. COVID -19 ಬಿಕೆಟಿ್ನ ಪರಭ ವವನತನ 

ಎದತರಸತತಿುರತವ ಮ ಲ್ಡೇವಿಯನ್ಸ ಆರ್ಥಭಕತೆಯ ಪುನರತಜಿಜೇವನಕೆ ಈ ಹಣಕ ಸಿನ ನೆರವು ಸಹ ಯ ಮ ಡತತ್ುದ 

ಎಾಂದತ ಅವರತ ತಿಳಿಸಿದರತ. 

 

6. ಭ ರತ್ ಮತ್ತು ಮ ಲ್ಡೇವ್ಸ  ನಡತವೆ ವ ಯತಯ ನ ಮತ್ತು ನೆೇರ ಸರಕತ ಹಡಗತ ಸ್ೇವೆಯನತನ ರಚಿಸತವ 

ನಿಧ ಭರವನತನ ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಸಚಿವ ಶ ಹಿದ್ ಸ ಿಗತಿಸಿದರತ. ಈ ಎರಡೂ ಹಾಂತ್ಗಳತ ದ್ವಿಪಕ್ಷೇಯ ವ ಯಪ್ ರ ಮತ್ತು 

ನಮಮ ಕ್ಟರಯ ತ್ಮಕ ಸಹಭ ಗಿತ್ಿದ ತ್ಳಪ್ ಯವನತನ ರೂಪ್ತಸತವ ಉರ್ಯ ದೇಶಗಳ ನಡತವಿನ ಜನರ-ಜನರ 

ಸಾಂಬ್ಾಂಧವನತನ ಮತ್ುಷ್ಟ್ತ್ ಬ್ಲಪಡಿಸತತ್ುದ. 

 

7. ನವೆಾಂಬ್ರ್ 2018 ರಾಂದ, ಪರಧ ನಿ ಶರೇ ನರೆೇಾಂದರ ಮೊೇದ್ವ ಮತ್ತು ಅಧಯಕ್ಷ ಇಬ್ ರಹಿಾಂ ಮೊಹಮಮದ್ ಸ್ೂಲ್ಹ್ ಅವರ 

ನೆೇತ್ೃತ್ಿದಲ್ಾ, ಭ ರತ್ ಮತ್ತು ಮ ಲ್ಡೇವ್ಸ  ಪರಸಪರ ನಾಂಬಿಕ ಮತ್ತು ಹಾಂಚಿಕಯ ಹಿತ್ ಸಕ್ಟುಗಳ ಆಧ ರದ ಮೆೇಲೆ 

ನಮಮ ನಿರಾಂತ್ರ ಸಾಂಬ್ಾಂಧಗಳನತನ ನಿಮಿಭಸತವ ಪ್ ಲತದ ರಕಯ ಕ್ಟರಯ ತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಮಹತ್ ಿಕ ಾಂಕ್ಷೆಯ ಹಾಂತ್ವನತನ 

ಪ್ ರರಾಂಭಿಸಿವೆ. ಭ ರತ್ದ ‘ನೆರೆಹೊರೆಯ ಪರರ್ಮ’ ವಿದೇಶ ಾಂಗ ನಿೇತಿ ಮತ್ತು ಮ ಲ್ಡೇವ್ಸ ನ ‘ಇಾಂಡಿಯ  ಫಸ್ಟ ’ ನಿೇತಿ 

ಪರಸಪರ ಪೂರಕವ ಗಿವೆ ಮತ್ತು ಈಗ ದೃಢ ವ ದ ಫಲ್ತ್ ಾಂಶಗಳನತನ ಪರದಶಭಸತತ್ುವೆ. ಪರಧ ನಿ ಮೊೇದ್ವ ಮತ್ತು 

ಅಧಯಕ್ಷ ಸ್ೂಲ್ಹ್ ಅವರತ ಕಳೆದ ಒಾಂದೂವರೆ ವಷ್ಟ್ಭಗಳಲ್ಾ ನ ಲತೆ ಬ್ ರ ಭೆೇಟಿಯ ಗಿದ ುರೆ. COVID -19 

ಸಾಂಬ್ಾಂಧಿತ್ ಷ್ಟ್ರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ತ್ ಅಧಯಕ್ಷ ಸ್ೂೇಲ್ಹ್ ಈ ವಷ್ಟ್ಭದ ಕೂನೆಯಲ್ಾ ಭ ರತ್ಕೆ ಭೆೇಟಿ ನಿೇಡತವ ಸ ಧಯತೆ 

ಇದ. 

 

8.  ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಸಚಿವ ಡ .ಎಸ್ಟ. ಜೈಶಾಂಕರ್ ಮತ್ತು ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ತುಲ್ ಾ ಶ ಹಿದ್ ಅವರತ ದ್ವಿಪಕ್ಷೇಯ 

ಯೇಜನೆಗಳತ ಮತ್ತು ಉಪಕರಮಗಳ ಅನತಷ್ ಾನದಲ್ಾ ಸ ಧಿಸಿರತವ ಪರಗತಿಯ ಬ್ಗೆು ವಿಶೇಷ್ಟ್ವ ಗಿ USD 800 

ಮಿಲ್ಯನ್ಸ ಸ ಲದಡಿಯಲ್ಾ ಅವರ ತ್ೃಪ್ತುಯನತನ ವಯಕುಪಡಿಸಿದರತ. ದ್ವಿಪಕ್ಷೇಯ ಸಾಂಬ್ಾಂಧಗಳತ 

ವಿಸ ುರಗೊಳಳಲತ ಮತ್ತು ಗ ಢವ ಗಲತ ಎರಡೂ ನ ಯಕರತ ಒಟಿ್ಗೆ ಕಲಸ ಮ ಡತವುದನತನ 

ಮತಾಂದತವರೆಸಲತ ಒಪ್ತಪದರತ. 

 

ನವ ದಹಲ್ 

ಆಗಸ್ಟ  13, 2020 

 

 

 

 

 

 

DISCLAIMER : This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s website 
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