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ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ ਅਤ ੇਸਯੰਕੁਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯਏੂਈ) ਦ ੇਰਾਸ਼ਟਰਪ੍ਤੀ ਤ ੇਅਬੂ 
ਧਾਬੀ ਦ ੇਸ਼ਾਸਕ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹਮੰਦ ਬਬਨ ਜਾਯਦ ਅਲ ਨਾਹਯਾਨ ਦ ੇਦਰਬਮਆਨ ਮਲੁਾਕਾਤ 
ਜਨੂ 28, 2022 

  

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਬਮਊਬਨਖ ਤੋਂ ਵਾਪ੍ਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਬ ੂਧਾਬੀ ਬਵੱਚ ਥੋੜ੍ਹ ੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੁਕ।ੇ  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 
ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪ੍ਤੀ ਅਤੇ ਅਬ ੂਧਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਮਹਾਮਬਹਮ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹਮੰਦ ਬਬਨ 
ਜਾਯਦ ਅਲ ਨਾਹਯਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਅਗਸਤ 2019 ਬਵੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦ ੇਅਬ ੂਧਾਬੀ ਦੇ ਆਖਰੀ 
ਦੌਰ ੇਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਾਂ ਨੇਤਾਵਾਾਂ ਦੇ ਦਰਬਮਆਨ ਇਹ ਪ੍ਬਹਲੀ ਬਵਅਕਤੀਗਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ। 
  

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ੇਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਬਪ੍ਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੇਖ ਖਲੀਫਾ ਬਬਨ ਜਾਯਦ ਅਲ ਨਾਹਯਾਨ ਦ ੇ
ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ 'ਤੇ ਉਨਹਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪ੍ਣੀ ਬਵਅਕਤੀਗਤ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 
ਮਹਾਮਬਹਮ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਬਬਨ ਜਾਯਦ ਅਲ ਨਾਹਯਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹਾਮਬਹਮ ਸ਼ੇਖ ਤਹਨੂਨ ਬਬਨ ਜਾਯਦ ਅਲ 
ਨਾਹਯਾਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਬਖਆ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਮਹਾਮਬਹਮ ਸ਼ੇਖ ਮਨਸੂਰ ਬਬਨ ਜਾਯਦ ਅਲ ਨਾਹਯਾਨ, ਉਪ੍ ਪ੍ਰਧਾਨ 
ਮੰਤਰੀ, ਮਹਾਮਬਹਮ ਸ਼ੇਖ ਹਾਮੇਦ ਬਬਨ ਜਾਯਦ ਅਲ ਨਾਹਯਾਨ, ਐੱਮਡੀ, ਅਬ ੂ ਧਾਬੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 
ਅਥਾਬਰਟੀ, ਮਹਾਮਬਹਮ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੱੁਲਾ ਬਬਨ ਜਾਯਦ ਅਲ ਨਾਹਯਾਨ, ਬਵਦੇਸ਼ ਮਾਮਬਲਆਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਸਬਹਕਾਰਤਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਬਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਨੰੂ ਬਦਲੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਾਬਹਰ ਕੀਤੀ। 
  

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਬਬਨ ਜਾਯਦ ਅਲ ਨਾਹਯਾਨ ਨੰੂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਦੇ ਤੀਸਰੇ 
ਰਾਸ਼ਟਰਪ੍ਤੀ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਬ ੂਧਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਧਾਈ ਬਦੱਤੀ। 
  

ਦੋਵਾਾਂ ਨੇਤਾਵਾਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ- ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਬਵਆਪ੍ਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦ ੇ ਬਵਬਭਨੰ 
ਪ੍ਬਹਲੂਆਾਂ ਦੀ ਸਮੀਬਖਆ ਕੀਤੀ ਬਜਸ ਨੰੂ ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ ਬਪ੍ਛਲੇ ਕੁਝ ਵਬਰਹਆਾਂ ਬਵੱਚ ਬਧਆਨ ਨਾਲ ਬਵਕਬਸਤ ਕੀਤਾ 
ਹੈ।  18 ਫਰਵਰੀ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੀ ਵਰਚੁਅਲ ਸਬਮਟ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਹਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨੇ ਬਵਆਪ੍ਕ ਆਰਬਥਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤ ੇ
(ਕੰਪ੍ਰੀਹੈਂਬਸਵ ਇਕਨੌਬਮਕ ਪ੍ਾਰਟਨਰਬਸ਼ਪ੍ ਐਗਰੀਮੈਂਟ) 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤ,ੇ ਜੋ ਬਕ 1 ਮਈ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਬਗਆ ਹੈ। 
ਸੀਈਪ੍ੀਏ ਦੇ ਜਰੀਏ ਦੋਵਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਦਰਬਮਆਨ ਵਪ੍ਾਰ ਅਤ ੇਬਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਬਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 
ਬਵੱਤ ਵਰਹ ੇ2021-22 ਬਵੱਚ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪ੍ਾਰ ਕਰੀਬ 72 ਬਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਯੂਏਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸਭ 
ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪ੍ਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਨਰਯਾਤ ਮੰਬਜਲ ਹੈ। ਬਪ੍ਛਲੇ ਕੁਝ ਵਬਰਹਆਾਂ ਬਵੱਚ ਭਾਰਤ 
ਬਵੱਚ ਯੂਏਈ ਐੱਫਡੀਆਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਬਧਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਬਵੱਚ 12 ਬਬਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ 
ਹੈ। ਵਰਚੁਅਲ ਸਬਮਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਵਾਾਂ ਨੇਤਾਵਾਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਵਜਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਜਸ ਬਵੱਚ 
ਵਪ੍ਾਰ, ਬਨਵੇਸ਼, ਊਰਜਾ ਸਮੇਤ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰਬੱਖਆ, ਬਸਹਤ, ਰੱਬਖਆ, ਸਬਕੱਲ, ਬਸੱਬਖਆ, ਸੱਬਭਆਚਾਰ ਅਤੇ 



ਲੋਕਾਾਂ ਦ ੇਆਪ੍ਸੀ ਸਬੰਧਾਾਂ ਸਮਤੇ ਬਵਬਭੰਨ ਖੇਤਰਾਾਂ ਬਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਬਰਹਆਾਂ ਬਵੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬਹਯੋਗ ਲਈ ਰਡੋਮੈਪ੍ 
ਬਤਆਰ ਕੀਤਾ ਬਗਆ ਹੈ। ਦੋਹਾਾਂ ਨੇਤਾਵਾਾਂ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਬਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਆਪ੍ਣੇ 
ਨਜਦੀਕੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧਾਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੇ ਇਬਤਹਾਬਸਕ ਆਪ੍ਸੀ ਸਬੰਧਾਾਂ ਨੰੂ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਹਾਾਂ 
ਖੇਤਰਾਾਂ ਬਵੱਚ ਨਜਦੀਕੀ ਸਾਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ-ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਦੀ ਇੱਕ 
ਮਜਬੂਤ ਊਰਜਾ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹ ੈਜੋ ਹੁਣ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਨਵਾਾਂ ਫੋਕਸ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹ।ੈ  

  

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪ੍ਤੀ ਅਤੇ ਅਬ ੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹਮੰਦ ਬਬਨ 
ਜਾਯਦ ਅਲ ਨਾਹਯਾਨ ਦਾ ਬਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਬਵਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਯੂਏਈ ਬਵੱਚ 3.5 ਬਮਲੀਅਨ ਭਾਰਤੀ 
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬੜ੍ ੇਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਬਬਨ ਜਾਯਦ 
ਅਲ ਨਾਹਯਾਨ ਨੰੂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦਾ ਸਦੱਾ ਬਦੱਤਾ। 
  

ਅਬ ੂਧਾਬੀ 

ਜਨੂ 28, 2022 
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