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 سمٹ ورچوئل کے مابین امارات عرب متحدہ -ہندوستان

 2222 ،فروری 16

 

 کے افواج مسلح کی امارات عرب متحدہ اور عہد ولی کے ابوظہبی اور مودی نریندر جناب اعظم وزیر

 سربراہی ورچوئل ایک کو 2222 فروری 81 نہیان لآ زید بن محمد شیخ عزت مآب کمانڈر سپریم ڈپٹی

 دوستانہ اور تاریخی درمیان کے ممالک دونوں قائدین دونوں کہ ہے توقع۔ گے کریں منعقد اجالس

 کے آزادی اپنی ہندوستان جب میں وقت ایسے ایک گے کریں پیش نظر نقطہ اپنا میں بارے کے تعلقات

 72 کی اپنے قیام امارات عرب متحدہ اور ہے رہا منا پر طور کے مہوتسو امرت کا آزادی سال 57

 ۔ہے رہا منا سالگرہ ویں

 بھی خیال تبادلہ پر امور االقوامی بین اور عالقائی کے دلچسپی باہمی اور تعاون طرفہ دو رہنما دونوں

 ۔گے کریں

 تعلقات طرفہ دو میں شعبوں تمام درمیان کے امارات عرب متحدہ اور ہندوستان میں، برسوں حالیہ

 وزیر۔ ہے کیا آغاز کا داری شراکت اسٹریٹجک جامع ایک نے فریقین دونوں اور ہیں، ہوئے مضبوط

 2282 نے عہد ولی کے ابوظہبی جبکہ کیا دورہ کا ای اے یو میں 2282 اور 2281 ،2287 نے اعظم

 جاری بھی سلسلہ کا دوروں وزارتی درمیان کے فریقوں دونوں۔ کیا دورہ کا ہندوستان میں 2285 اور

 عرب متحدہ میں 2228 کا صنعت اور تجارت وزیر اور دورے تین کے خارجہ وزیر میں جس ہے،

 ۔ ہے شامل دورہ کا امارات

 حفاظت کی خوراک اور بھال دیکھ کی صحت دوران کے امراض وبائی 82 -کووڈ نے فریقین دونوں

 تعلقات کے توانائی اور کاری سرمایہ تجارت، طرفہ دو۔ ہے کیا تعاون قریبی میں شعبوں اہم کے

 میں شعبوں نئے کے وغیرہ فنٹیک اپس، اسٹارٹ توانائی، تجدید قابل فریق دونوں۔ ہیں رہے مضبوط

 میں پویلین بڑے سے سب میں 2222 ایکسپو دبئی ہندوستان۔ ہیں رہے کر مضبوط کو تعاون اپنے بھی

 ۔ہے رہا لے حصہ ساتھ کے ایک سے

 اقتصادی جامع ۔ہے (CEPA) معاہدہ داری شراکت اقتصادی جامع اقدام اہم ایک میں تعلقات طرفہ دو

 ہو مکمل اور تھے گئے کیے شروع میں 2228 ستمبر مذاکرات لیے کے (CEPA) معاہدہ داری شراکت

 لے تک سطح اگلی کو تعلقات تجارتی اور اقتصادی کے ای اے یو -ہندوستان معاہدہ یہ۔ ہیں چکے

 طرفہ دو اور ہے، دار شراکت تجارتی بڑا سے سب تیسرا کا ہندوستان امارات عرب متحدہ۔ گا جائے

 ۔ہے امید کی دیکھنے اضافہ نمایاں میں تعلقات کے کاری سرمایہ اور تجارت



 

۔ ہے قریب کے ملین 5.7 تعداد کی جسرہتی ہے  کمیونٹی ہندوستانی بڑی ایک میں امارات عرب متحدہ

 امارات عرب متحدہ پر کرنے حمایت کی برادری ہندوستانی دوران کے امراض وبائی نے اعظم وزیر

 کی اس نے قیادت کی امارات عرب متحدہ۔ ہے کیا اظہار کا تعریف کی ہندوستان لئے کے قیادت کی

 کے امراض وبائی نے فریقین دونوں۔ ہے کی تعریف بھی کی تعاون کے برادری ہندوستانی میں ترقی

 چیلنجوں درپیش سے 82 ڈکوو نے جس تھا کیا اتفاق پر انتظام کے ببل ہوائی ایک میں 2222 دوران

 ۔ہے بنایا قابل کو حرکت و نقل کی لوگوں درمیان کے ممالک دونوں باوجود کے

 

 دہلی نئی

 2222 ،فروری 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


