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ಭಾರತ- ಸಂಯುಕ್ತ ಅರಬ್ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಗಳು ವರ್ಚುಯಲ್ ಸಭೆ 

ಫೆಬ್ರವರಿ 16, 2022 

 

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅಬುಧಾಬಿಯ ಕ್ರೌನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ 

ಅರಬ್ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಗಳು ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕಮಾಂಡರ್, ಹೆಚ್ ಹೆಚ್ ಶೇಖ್ 

ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಝಾಯೆದ್ ಅಲ್ ನಹ್ಯಾನ್ ಅವರು ಫೆಬ್ರವರಿ 18, 2022 ರಂದು ವರ್ಚುಯಲ್ 

ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಮಂಡಿಸುವ 

ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಮತ್ತು ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಭಾರತವು ತನ್ನ 

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ 75 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವ ಎಂದು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ 

ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಅರಬ್ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಗಳು ತನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆಯ 50ನೇ 

ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. 

 

ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು 

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಅರಬ್ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಗಳ ನಡುವಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ 

ಸಂಬಂಧಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಗೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಸಮಗ್ರ 

ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು 2015, 2018 

ಮತ್ತು 2019 ರಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಅರಬ್ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಬುಧಾಬಿಯ ಕ್ರೌನ್ 

ಪ್ರಿನ್ಸ್ 2016 ಮತ್ತು 2017 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. 2021 ರಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಅರಬ್ 

ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರ ಮೂರು ಭೇಟಿಗಳು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ 

ಸಚಿವರ ಭೇಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎರಡು ಕಡೆಯ ಸಚಿವರ ಭೇಟಿಗಳು ಸಹ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. 

 

ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ -19 

ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ನಿಕಟವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ 

ವ್ಯಾಪಾರ, ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಸಂಬಂಧಗಳು ದೃಢವಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ. ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ, 

ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಅಪ್ ಗಳು, ಫಿನ್ ಟೆಕ್, ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಹೊಸ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆಯವರು ತಮ್ಮ 

ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದುಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪೋ 2020 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಅತಿದೊಡ್ಡ 

ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. 

 

ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉಪಕ್ರಮವೆಂದರೆ ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ 

ಒಪ್ಪಂದ (CEPA). CEPA ಗಾಗಿ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು 

ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಭಾರತ-ಯುಎಇ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ 

ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಸಂಯುಕ್ತ ಅರಬ್ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಗಳು 

ಭಾರತದ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರ, ಮತ್ತು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು 

ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ವರ್ಧನೆಗಳನ್ನು ಕಾಣುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. 



 

ಸಂಯುಕ್ತ ಅರಬ್ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಗಳು 3.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಾರತೀಯ 

ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ 

ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಅರಬ್ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಗಳ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನ 

ಮಂತ್ರಿ ಭಾರತದ ಶ್ಲಾಘನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಯುಕ್ತ ಅರಬ್ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಗಳ 

ನಾಯಕತ್ವವು ತನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದೆ. 

ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 2020 ರಲ್ಲಿ ಏರ್ ಬಬಲ್ ಅರೇಂಜ್ ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು 

ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಇದು ಕೋವಿಡ್ -19 ಒಡ್ಡಿದ ಸವಾಲುಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ 

ಜನರ ಚಲನೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದೆ. 

 

ನವ ದೆಹಲಿ 

ಫೆಬ್ರವರಿ 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. 

 


