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భారత్-యూఏఈ వర్చువల్ సదస్సు
ఫిబ్రవరి 16, 2022
ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ అలాగే అబుధాబి క్రౌన్ ప్రిన్స్
మరియు యూఏఈ సాయుధ దళాల సుప్రీం కమాండర్ అయిన గౌరవనీయ షేక్
మహమ్మద్ బిన్ జాయేద్ అల్ నహ్యాన్, 2022 ఫిబ్రవరి 18న వర్చువల్
సమావేశాన్ని నిర్వహించనున్నారు. భారత్ తన 75వ స్వాంతంత్ర్య
దినోత్సవాన్ని ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ పేరుతో అలాగే యునైటెడ్
అరబ్ ఎమిరేట్స్ (యూఏఈ) తన 50వ ఆవిర్భావ దినోత్సవాన్ని
జరుపుకుంటున్న సమయంలో, ఇరు దేశాల మధ్య నెలకొన్న చారిత్రక ఇంకా
స్నేహపూర్వక సంబంధాలకు సంబంధించి ఇరువురు నాయకులు తమ విజన్ను
వెల్లడించే అవకాశం ఉంది.
ఇరువురు నాయకులు ద్వైపాక్షిక సహకారం గురించి కూడా చర్చించడంతో పాటు
పరస్పర ప్రయోజనం కలిగిన ప్రాంతీయ ఇంకా అంతర్జాతీయ అంశాలపై తమ
అభిప్రాయాలను పంచుకోనున్నారు.
ఇటీవలి సంవత్సరాల్లో, భారత్ మరియు యూఏఈ మధ్య ద్వైపాక్షిక
సంబంధాలు అన్ని రంగాల్లోనూ బలోపేతం అయ్యాయి అలాగే ఇరు పక్షాలు
సమగ్ర వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యానికి శ్రీకారం చుట్టాయి. ప్రధాని
2015, 2018 మరియు 2019 సంవత్సరాల్లో యూఏఈలో పర్యటించగా, అబుధాబి
క్రౌన్ ప్రిన్స్ 2016 మరియు 2017 సంవత్సరాల్లో భారత్ను
సందర్శించారు. ఇరు దేశాల మధ్య మంత్రుల పర్యటనలు కూడా కొనసాగాయి,
వీటిలో విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రి జరిపిన మూడు పర్యటనలు అలాగే
వాణిజ్యం మరియు పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి 2021లో జరిపిన యూఏఈ పర్యటన
కూడా ఉన్నాయి.
కోవిడ్-19 మహమ్మారి సమయంలో కీలక రంగాలైన ఆరోగ్య సంరక్షణ ఇంకా
ఆహార భద్రత రంగాల్లో ఇరు పక్షాలు సన్నిహితంగా సహకారం
అందించుకున్నాయి. ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యం, పెట్టుబడులు మరియు ఇంధన
సంబంధాలు పటిష్టంగా కొనసాగుతున్నాయి. కొత్త రంగాలైన పునరుత్పాదక
ఇంధనం, స్టార్టప్లు, ఫిన్టెక్ మొదలైన వాటిలో తమ సహకారాన్ని కూడా

ఇరు పక్షాలు బలోపేతం చేసుకుంటున్నాయి. దుబాయ్ ఎక్స్పో 2020లో
ఏర్పాటైన అతిపెద్ద పెవిలియన్లలో ఒకటిగా భారత్ కూడా ఇందులో
పాలుపంచుకుంటోంది.
సమగ్ర ఆర్థిక భాగస్వామ్య ఒప్పదం (సీఈపీఏ) అనేది ద్వైపాక్షిక
సంబంధాల్లో ప్రధానమైన చొరవ. సీఈపీఏ కోసం 2021 సెప్టెంబర్లో
సంప్రదింపులు మొదలవడంతో పాటు పూర్తయ్యాయి. ఈ ఒప్పందం భారత్యూఏఈ ఆర్థిక మరియు వాణిజ్య సంబంధాలను సరికొత్త స్థాయికి
తీసుకెళ్తుంది. భారత్కు మూడో అతిపెద్ద వాణిజ్య భాగస్వామిగా యూఏఈ
నిలుస్తోంది, అలాగే ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యం ఇంకా పెట్టుబడి
సంబంధాల్లో గణనీయమైన పురోగతి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.
యూఏఈలో భారీ సంఖ్యలో, అంటే దాదాపు 35 లక్షల మంది భారతీయ పౌరులు
నివసిస్తున్నారు. మహమ్మారి సమయంలో భారతీయులకు అందించిన
తోడ్పాటుకు గాను యూఏఈ నాయకత్వానికి భారత్ తరఫున ప్రధాని ప్రశంసలు
కురిపించారు. యూఏఈ నాయకత్వం కూడా తమ దేశ అభివృద్ధిలో భారతీయ పౌరుల
చేయూతను కొనియాడింది. మహమ్మారి సమయంలో 2020లో ఇరు పక్షాలు ఎయిర్
బబుల్ సదుపాయంపై ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకున్నాయి, దీనివల్ల కోవిడ్-19
కారణంగా సవాళ్లు తలెత్తినప్పటికీ ఇరు దేశాల మధ్య ప్రజలు సజావుగా
రాకపోకలు జరిపేందుకు దోహదం చేసింది.
న్యూఢిల్లీ
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