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ബ്രധോനമബ്ന്ത്ി ബ്രീ നകരബ്ര കമോദിയുും അരുദോരി  ിരീടോെ ോരിയുും യുഎഇ 
സോയുധ കസനയുവട വെരയൂട്ടി സുബ്രീും  മോൻെറുമോയ വെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് രിൻ 
സോയിദ് അൽ നഹയോനുും രവെടുക്കുന്ന  വെർച്വൽ ഉച്ചക ോടി 2022 വെബ്രുെരി 
18 ന് നടത്ുും. ഇന്ത്യ ആസോദി  ോ അമൃത് മകഹോത്സവ് എന്ന ആക ോെമോയി 
സവോതന്ബ്ന്ത്യത്ിന്വറ  മ മത് െർെും രരിികിക്കു യുും യു.എ.ഇ ഥാപോരത്ിന്വറ 
മ0 മത്  െോർെി ും ആക ോെിക്കു ോയുും വച്യ്യുന്ന ഈ  കെളയിൽ ഇരു 
രോജ്യങ്ങളുും തന്മ്മിലുള്ള ച്രിബ്തന്രരമോയ സൗഹൃദ രന്ധത്ിനോയുള്ള  
 ോഴ്ച്പ്പോടു ൾ അെതന്രിപ്പിക്കുവമന്ന് ബ്രതന്ീക്ഷിക്കുന്നു.  

 

ഇരു കനതന്ോക്കളുും ഉഭയ ക്ഷി സഹ രകും ച്ർച്ച വച്യ്യു യുും രരപരര 
തന്ോൽപ്പരയമുള്ള ബ്രോകദരി , അന്ത്ർകദരീയ െിെയങ്ങളിൽ  ോഴ്ച്പ്പോടു ൾ 
ക മോറു യുും വച്യ്യുും. 

 

സമീര െർെങ്ങളിൽ, ഇന്ത്യയുും യുഎഇയുും തന്മ്മിലുള്ള ഉഭയ ക്ഷി രന്ധും 
എലലോ കമഖല ളിലുും ദൃഢമോയിട്ടുണ്ട്, ഇരുരക്ഷെുും സമബ്ിമോയ നയതന്ബ്തന് 
രെോളിത്ും ആരുംഭിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ബ്രധോനമബ്ന്ത്ി 201മ, 2018, 2019 െർെങ്ങളിൽ 
യുഎഇ സരർരിച്ചകപ്പോൾ അരുദോരി  ിരീടോെ ോരി 2016ലുും 201 ലുും ഇന്ത്യ 
സരർരിക്കു യുും വച്യ്ഖതന്ു.െികദര ോരയ മബ്ന്ത്ിയുവട മൂന്ന് സരർരനങ്ങളുും 
െോകിജ്യ െയെസോയ മബ്ന്ത്ിയുവട 2021 വല യുഎഇ സരർരനെുും ഉൾവപ്പവട 
ഇരുരക്ഷെുും തന്മ്മിലുള്ള മബ്ന്ത്ിതന്ല സരർരനങ്ങളുും തന്ുടർന്നു െരുന്നു. 

 

ക ോെിഡ് -19 മഹോമോരിയുവട സമയത്് ആകരോിയ സുംരക്ഷകത്ിന്വറയുും 
ഭക്ഷയ സുരക്ഷയുവടയുും നിർകോയ  കമഖല ളിൽ ഇരുരക്ഷെുും അടുത് 
സഹ രകമോണ്  ോഴ്ച് െച്ചത്. ഉഭയ ക്ഷി െയോരോരും, നികക്ഷരും, ഊർജ് രന്ധും 
എന്നിെ രക്തമോയി നിലവ ോള്ളുന്നു. രുനരുരകയോി ഊർജ്ും, സ്റ്റോർട്ടപ്പു ൾ, 

െിൻവടക് തന്ുടങ്ങിയ രുതന്ിയ കമഖല ളിവല സഹ രകും ഇരുരക്ഷെുും 
രക്തിവപ്പടുത്ു യോണ്.ദുരോയ്ഖ എക്പകരോ 2020 യിൽ ഏറ്റെുും െലിയ 
രെലിയനുമോയോണ് ഇന്ത്യ രവെടുക്കുന്നത്. 

 

ഉഭയ ക്ഷി രന്ധങ്ങളിവല ഒരു ബ്രധോന സുംരുംഭമോണ് സമബ്ി സോമ്പത്ി  
രെോളിത് ഉടമ്പടി ിസിഇരിഎ . 2021 വസറ്റംറ്റുംരറിൽ സിഇരിഎ യുവട 
ച്ർച്ച ൾ ആരുംഭിച്ചു, അത് രൂർത്ിയോക്കു യുും വച്യ്ഖതന്ിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യ-



യുഎഇ സോമ്പത്ി  െോകിജ്യ ഇടവരടലു വള അടുത്  ട്ടത്ികലക്ക് 
വ ോണ്ടുകരോ ുന്നതന്ിന് ഈ ഉടമ്പടിയ്ഖക്ക് സോധിക്കുന്നതന്ോണ്. ഇന്ത്യയുവട 
മൂന്നോമവത് െലിയ െയോരോര രെോളിയോണ് യുഎഇ, ഉഭയ ക്ഷി െയോരോര 
നികക്ഷര രന്ധങ്ങളിൽ  ോരയമോയ രുകരോിതന്ി ഉണ്ടോ ുവമന്ന് ബ്രതന്ീക്ഷിക്കുന്നു. 

 

3.മ ദരലക്ഷകത്ോളും െരുന്ന ഒരു െലിയ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്ിന് യുഎഇ 
ആതന്ികേയതന്വും െഹിക്കുന്നു. ര ർച്ചെയോധിയുവട  ോലത്് ഇന്ത്യൻ സമൂഹവത് 
രിന്ത്ുകച്ചതന്ിന് യുഎഇ കനതന്ൃതന്വകത്ോട് ബ്രധോനമബ്ന്ത്ി ഇന്ത്യയുവട അഭിനരനും 
അറിയിച്ചു.രോജ്യത്ിന്വറ െി സനത്ിൽ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്ിന്വറ 
സുംഭോെന വള യുഎഇ കനതന്ൃതന്വെുും അഭിനരിച്ചു. ക ോെിഡ് -19 ഉയർത്ുന്ന 
വെലലുെിളി ൾക്കിടയിലുും രണ്ട് രോജ്യങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ആളു ളുവട സഞ്ചോരും 
ബ്രോറ്റംതന്മോക്കിയ, 2020 വല ര ർച്ചെയോധിസമയത്് ഒരു എയർ രരിൾ 
ബ് മീ രകത്ിന് ഇരുരക്ഷെുും സമ്മതന്ിച്ചിരുന്നു. 

 

നയൂ വെൽഹി 
വെബ്രുെരി 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. 

 


