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ଭାରତ-ୟୁଏଇ ମଧ୍ୟରର ଭର୍ଚୁ ଆଲ୍ ଶଖିର ସମି୍ମଳନୀ 

ରେବୃଆରୀ 16, 2022 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ଏବଂ ଆବୁଧାବରି କ୍ରାଉନ୍ ପି୍ରନସ ତଥା ୟୁଏଇ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହନିୀର ରେପୁଟ ିସପିୁ୍ରମ କମାଣ୍ଡର ମହାମହମି ରଶଖ 

ମହମ୍ମଦ ବନି୍ ଜାଏଦ ଅଲ ନାହୟାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରର 18 ରେବୃଆରୀ 2022 ରର ଏକ ଭର୍ଚୁ ଆଲ୍ ଶଖିର ସମି୍ମଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରହବ। ଉଭୟ 
ରନତା ଦୁଇ ରଦଶ ମଧ୍ୟରର ଐତହିାସକି ତଥା ବନୁ୍ଧତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଚ ସମ୍ପକଚ ବଷିୟରର ରସମାନଙ୍କର ଦୃଷି୍ଟରକାଣ ପ୍ରକାଶ କରରିବ ରବାଲି ଆଶା 

କରାଯାଉଛ।ି ଏଠାରର ଉରେଖରଯାଗ୍ୟ ରଯ ର୍ଳତି ବଷଚ ଭାରତ ଏହାର ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବଷଚ ପୂର୍ତ୍ତକୁି ଆଜାଦୀ କା ଅମତୃ ମରହାତ୍ସବ 
ଭାବରର ପାଳନ କରୁଥିବାରବରଳ ୟୁଏଇ ଏହାର ସ୍ଥାପନା ରହବାର 50 ତମ ବାଷକିୀ ପାଳନ କରୁଛ।ି 

ଦୁଇ ରନତା ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସହରଯାଗ୍ ଉପରର ଆରଲାର୍ନା କରରିବ ଏବଂ ପାରସ୍ପରକି ସ୍ୱାଥଚର ଆଞ୍ଚଳକି ତଥା ଆନ୍ତଜଚାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରର ମତ 
ବନିମିୟ କରରିବ। 

ଗ୍ତ କଛି ିବଷଚ ମଧ୍ୟରର ଭାରତ ଏବଂ ୟୁଏଇ ମଧ୍ୟରର ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସମ୍ପକଚ ସମସ୍ତ ରକ୍ଷତ୍ରରର ମଜବୁତ ରହାଇଛ ିଏବଂ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଏକ ବୟାପକ 

ରଣନୀତକି ଭାଗି୍ଦାରୀ ଆରମ୍ଭ କରଛିନ୍ତ।ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 2015, 2018 ଏବଂ 2019 ରର ୟୁଏଇ ଗ୍ସ୍ତରର ଯାଇଥିରଲ ଏବଂ ଆବୁଧାବରି 

କ୍ରାଉନ୍ ପି୍ରନସ 2016 ଓ 2017 ରର ଭାରତ ଗ୍ସ୍ତରର ଆସଥିିରଲ। ୟୁଏଇକୁ ରବୈରଦଶକି ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତନିଟି ିଗ୍ସ୍ତ ଏବଂ 2021 ରର 
ବାଣିଜୟ ଓ ଶଳି୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗ୍ସ୍ତ ସରମତ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରର ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ଗ୍ସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜାର ିରହଛି।ି 

ସ୍ୱାସ୍ଥୟରସବା ଓ ଖାଦୟ ନରିାପର୍ତ୍ତା ରକ୍ଷତ୍ରରର ରକାଭିେ-19 ମହାମାରୀ ସମୟରର ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଦୃଢ ସହରଯାଗ୍ କରଛିନ୍ତ।ି ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ବାଣିଜୟ, 

ପୁଞି୍ଜ ବନିରିଯାଗ୍ ଏବଂ ଶକି୍ତ ରକ୍ଷତ୍ରରର ସମ୍ପକଚ ଦୃଢ ରହଛି।ି ଅକ୍ଷୟ ଶକି୍ତ, ଷ୍ଟାଟଚଅପ୍, େିନରଟକ୍ ଆଦ ିନୂତନ ରକ୍ଷତ୍ରରର ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ପକ୍ଷ 

ସହରଯାଗ୍କୁ ମଜବୁତ କରୁଛନ୍ତ।ି ଦୁବାଇ ଏକ୍ସରପା 2020 ରର ଭାରତ ଏକ ବୃହତ ପୟାଭିଲିୟନ ସହତି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛ।ି 

ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସମ୍ପକଚର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦରକ୍ଷପ ରହଉଛ ିବସୃି୍ତତ ଅଥଚରନୈତକି ଭାଗି୍ଦାରୀ ରୁ୍କି୍ତ (ସଇିପିଏ)। ରସରପେମବର 2021 ରର ସଇିପିଏ 

ଉପରର ଆରଲାର୍ନା ଆରମ୍ଭ ରହାଇଥିଲା ଏବଂ ସମାପ୍ତ ରହାଇଛ।ି ଏହ ିରୁ୍କି୍ତନାମା ଭାରତ-ୟୁଏଇର ଅଥଚରନୈତକି ଓ ବୟବସାୟିକ 

ଭାଗି୍ଦାରୀକୁ ପରବର୍ତ୍ତଚୀ ସ୍ତରକୁ ରନଇଯିବ। ୟୁଏଇ ରହଉଛ ିଭାରତର ତୃତୀୟ ବୃହର୍ତ୍ତମ ବାଣିଜୟ ସହଭାଗ୍ୀ ଏବଂ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ବାଣିଜୟ ଓ ପୁଞି୍ଜ 

ବନିରିଯାଗ୍ରର ଉରେଖନୀୟ ଉନ୍ନତ ିଘଟବି ରବାଲି ଆଶା କରାଯାଉଛ।ି 

  



ୟୁଏଇରର ଭାରତୀୟ ସମଦୁାୟର ପ୍ରାୟ 3.5 ମିଲିୟନ ରଲାକ ବସବାସ କରନ୍ତ।ି ମହାମାରୀ ସମୟରର ଭାରତୀୟ ସମଦୁାୟର ରଲାକଙୁ୍କ 
ସହାୟତା କରଥିିବାରୁ ୟୁଏଇର ରନତୃତ୍ୱକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତ।ି ୟୁଏଇର ରନତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବକିାଶରର ଭାରତୀୟ 
ସମଦୁାୟର ଅବଦାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରଛିନ୍ତ।ି 2020 ରର ମହାମାରୀ ସମୟରର ଏୟାର ବବଲ ବୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସହମତ 
ରହାଇଥିରଲ ଯାହା ରକାଭିେ-19 ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ସମସୟା ସରେ ଦୁଇ ରଦଶ ମଧ୍ୟରର ରଲାକଙ୍କ ଯାତାୟତକୁ ସବୁଧିାଜନକ କରଥିିଲା। 

 

ନୂଆଦେିୀ 
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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. 

 


