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பிப்ரவரி 16, 2022 

 

பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி மற்றும் அபுதாபியின் பட்டத்து இளவரசர் மற்றும் 

ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் ஆயுதப் படைகளின் துணைத் தளபதி ஷேக் முகமது பின் 

சயீத் அல் நஹ்யான் ஆகியோர் பிப்ரவரி 18, 2022 அன்று மெய்நிகர் உச்சி மாநாட்டை 

நடத்துவார்கள். இரு தலைவர்களும் வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தங்கள் 

பார்வையை வெளியிடுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மற்றும் இந்தியா 

சுதந்திரம் அடைந்து 75 ஆண்டுகள் ஆசாதி கா அம்ரித் மஹோத்சவ் என 

கொண்டாடும் நேரத்தில், இரு நாடுகளுக்கும் இடையே நட்புறவு மற்றும் ஐக்கிய 

அரபு எமிரேட்ஸ் அதன் அடித்தளத்தின் 50வது ஆண்டு விழாவை கொண்டாடுகிறது. 

 

இரு தலைவர்களும் இருதரப்பு ஒத்துழைப்பு மற்றும் பரஸ்பர நலன் சார்ந்த பிராந்திய 

மற்றும் சர்வதேச விவகாரங்களில் கருத்துக்களை பரிமாறிக் கொள்வார்கள். 

 

சமீபத்திய ஆண்டுகளில், இந்தியா மற்றும் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் இடையேயான 

இருதரப்பு உறவுகள் அனைத்து பகுதிகளிலும் வலுப்பெற்றுள்ளன, மேலும் இரு 

தரப்பும் ஒரு விரிவான மூலோபாய கூட்டாண்மையில் இறங்கியுள்ளன. பிரதமர் 

2015, 2018 மற்றும் 2019 இல் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸுக்கு விஜயம் செய்தார், அதே 

நேரத்தில் அபுதாபியின் பட்டத்து இளவரசர் 2016 மற்றும் 2017 இல் இந்தியாவுக்கு 

விஜயம் செய்தார். வெளியுறவு அமைச்சரின் மூன்று பயணங்கள் மற்றும் வர்த்தகம் 

மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சரின் விஜயம் உட்பட இருதரப்புக்கும் இடையிலான 

அமைச்சர்களின் பயணங்களும் தொடர்ந்தன. 2021 இல் UAE. 

 

கோவிட்-19 தொற்றுநோய்களின் போது சுகாதாரம் மற்றும் உணவுப் பாதுகாப்பு 

ஆகிய முக்கியமான பகுதிகளில் இரு தரப்பும் நெருக்கமாக ஒத்துழைத்துள்ளன. 

இருதரப்பு வர்த்தகம், முதலீடு மற்றும் எரிசக்தி உறவுகள் வலுவாக உள்ளன. 

புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி, ஸ்டார்ட்-அப்கள், ஃபின்டெக் போன்ற புதிய துறைகளில் 

இரு தரப்பும் தங்கள் ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்துகின்றன. துபாய் எக்ஸ்போ 2020 

இல் இந்தியா மிகப்பெரிய அரங்குகளில் ஒன்றாக பங்கேற்கிறது. 

 

இருதரப்பு உறவுகளில் ஒரு முக்கிய முயற்சி விரிவான பொருளாதார கூட்டு 

ஒப்பந்தம் (CEPA) ஆகும். CEPA க்கான பேச்சுவார்த்தைகள் செப்டம்பர் 2021 இல் 

தொடங்கப்பட்டு நிறைவு பெற்றன. இந்த ஒப்பந்தம் இந்தியா - ஐக்கிய அரபு 

எமிரேட்ஸ் இடையேயான பொருளாதார மற்றும் வணிக ஈடுபாட்டை அடுத்த 

கட்டத்திற்கு கொண்டு செல்லும். UAE இந்தியாவின் மூன்றாவது பெரிய வர்த்தக 



பங்காளியாகும், மேலும் இருதரப்பு வர்த்தகம் மற்றும் முதலீட்டு உறவுகள் 

குறிப்பிடத்தக்க மேம்பாடுகளைக் காணும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

 

ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் 3.5 மில்லியனுக்கும் அதிகமான இந்திய சமூகம் உள்ளது. 

தொற்றுநோய்களின் போது இந்திய சமூகத்திற்கு ஆதரவாக ஐக்கிய அரபு 

எமிரேட்ஸ் தலைமைக்கு இந்தியாவின் பாராட்டுக்களை பிரதமர் தெரிவித்தார். ஐக்கிய 

அரபு எமிரேட்ஸ் தலைமையும் அதன் வளர்ச்சியில் இந்திய சமூகத்தின் பங்களிப்பை 

பாராட்டியுள்ளது. 2020 ஆம் ஆண்டில் தொற்றுநோய்களின் போது இரு 

தரப்பினரும் ஒரு காற்று குமிழி ஏற்பாட்டிற்கு ஒப்புக்கொண்டனர், இது கோவிட் -

19 ஆல் முன்வைக்கப்பட்ட சவால்களை மீறி இரு நாடுகளுக்கு இடையே மக்கள் 

நடமாட்டத்தை செயல்படுத்துகிறது. 

 

நியூ டெல்லி  

பிப்ரவரி  16, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 
 


