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ਪ੍ਰਧਾਨ ਿੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਮਰਦੰਰ ਿੋਦੀ ਅਤ ੇਅਬੂ ਧਾਬੀ ਦ ੇਯਵੁਰਾਜ ਅਤ ੇਯੂਏਈ ਦੀ ਫੌਜਾਾਂ ਦੇ ਮਿਪ੍ਟੀ ਿੁਪ੍ਰੀਿ 

ਕਿਾਾਂਿਰ ਿਹਾਿਮਹਿ ਸ਼੍ੇਖ ਿਹੁੰਿਦ ਮਬਨ ਜਾਇਦ ਅਲ ਨਾਹਯਾਨ 18 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਨੰੂ ਵਰਚਅੁਲ 

ਮਿਖਰ ਿੰਿੇਲਨ ਕਰਣਗ।ੇ ਅਮਜਹੇ ਿਿੇਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਪ੍ਣੀ ਆਜਾਦੀ ਦੇ 75 ਿਾਲਾਾਂ ਦੀ ਵਰੇਗਢੰ ਨੰੂ 

ਅਜਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮਿਰਤ ਿਹੋਤਿਵ ਵਜੋਂ ਿਨਾ ਮਰਹਾ ਹ ੈਅਤ ੇਯੂਏਈ ਆਪ੍ਣੀ ਿਥਾਪ੍ਨਾ ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰਹੇਗੰਢ ਿਨਾ 

ਮਰਹਾ ਹ,ੈ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਆਪ੍ਣੇ ਇਮਤਹਾਿਕ ਅਤ ੇਦਿੋਤਾਨਾ ਿਬੰਧ ਬਾਰੇ ਆਪ੍ਣਾ ਮਦਰਸ਼੍ਟੀਕੋਣ ਰੱਖਣ 

ਦੀ ਉਿੀਦ ਹ।ੈ 

 

ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਦੁਵੱਲੇ ਿਮਹਯੋਗ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪ੍ਿੀ ਮਹੱਤਾਾਂ ਦ ੇਖੇਤਰੀ ਅਤ ੇਅੰਤਰਰਾਸ਼੍ਟਰੀ 

ਿੁੱਮਦਆਾਂ 'ਤੇ ਮਵਚਾਰ ਵਟਾਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ। 

 

ਹਾਲੀਆ ਿਾਲਾਾਂ ਮਵੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤ ੇਯੂਏਈ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਵੱਲੇ ਿਬੰਧ ਦ ੇਿਾਰੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਮਵੱਚ ਿਜਬੂਤੀ ਆਈ 

ਹੈ ਅਤ ੇਦੋਵਾਾਂ ਪ੍ੱਖਾਾਂ ਨੇ ਮਵਿਥਾਰਤ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸ਼੍ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਿੰਤਰੀ ਨੇ 2015, 2018 

ਅਤੇ 2019 ਮਵੱਚ ਯੂਏਈ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਿੀ ਜਦੋਂ ਮਕ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਯੁਵਰਾਜ ਨੇ 2016 ਅਤ ੇ2017 

ਮਵੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਿੀ। ਦੋਵਾਾਂ ਪ੍ੱਖਾਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਿੰਤਰੀ ਪ੍ੱਧਰੀ ਦੌਰ ੇਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਮਜਨਹਾਾਂ ਮਵੱਚ 

ਮਵਦੇਸ਼੍ ਿੰਤਰੀ ਦੀਆਾਂ ਮਤੰਨ ਫੇਰੀਆਾਂ ਅਤੇ 2021 ਮਵੱਚ ਯੂਏਈ ਦ ੇਵਣਜ ਅਤ ੇਉਦਯੋਗ ਿੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ 

ਸ਼੍ਾਿਲ ਹੈ।  

 

ਦੋਵਾਾਂ ਪ੍ੱਖਾਾਂ ਨੇ COVID -19 ਿਹਾਾਂਿਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਅਤ ੇਭੋਜਨ ਿੁਰੱਮਖਆ ਦੇ ਿਹੱਤਵਪ੍ੂਰਨ 

ਖੇਤਰਾਾਂ ਮਵੱਚ ਨੇੜਲਾ ਿਮਹਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੁਵੱਲੇ ਵਪ੍ਾਰ, ਮਨਵੇਸ਼੍ ਅਤ ੇਊਰਜਾ ਦ ੇਖੇਤਰਾਾਂ ਅਦੰਰ ਿਬੰਧ 

ਿਜਬੂਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਪ੍ੱਖ ਨਮਵਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਿਟਾਰਟ-ਅੱਪ੍ਿ, ਮਫਨਟੈਕ ਆਮਦ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਾਂ ਮਵੱਚ 

ਵੀ ਆਪ੍ਣੇ ਿਮਹਯੋਗ ਨੰੂ ਿਜਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਬਈ ਐਕਿਪ੍ੋ 2020 ਮਵੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ੈਮਵਮਲਅਨ 

ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਿ ੇਪ੍ੈਵੇਲੀਅਨਾਾਂ ਮਵਚੱੋਂ ਇੱਕ ਮਰਹਾ ਹ।ੈ 

 

ਦੁਵੱਲੇ ਿਬੰਧਾਾਂ ਦੇ ਿਾਿਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰਿੁੱਖ ਪ੍ਮਹਲਕਦਿੀ ਮਵਿਥਾਰਤ ਆਰਮਥਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਿਿਝੌਤਾ (CEPA) 

ਹੈ। CEPA ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਿਤੰਬਰ, 2021 ਮਵੱਚ ਸ਼੍ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਪ੍ੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹ।ੈ ਇਹ 

ਿਿਝੌਤਾ ਭਾਰਤ-ਯੂਏਈ ਆਰਮਥਕ ਅਤ ੇਵਪ੍ਾਰਕ ਿਬੰਧਾਾਂ ਨੰੂ ਅਗਲੇ ਪ੍ੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। UAE ਭਾਰਤ 

ਦਾ ਤੀਜਾ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਿਾ ਵਪ੍ਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪ੍ਾਰ ਅਤੇ ਮਨਵੇਸ਼੍ ਿਬੰਧਾਾਂ ਮਵੱਚ ਵੱਿਾ ਿੁਧਾਰ 

ਹੋਣ ਦੀ ਉਿੀਦ ਹੈ। 

 



UAE ਅੰਦਰ ਵੱਿੀ ਮਗਣਤੀ ਮਵੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰ ੇਰਮਹੰਦਾ ਹੈ, ਮਜਿਦੀ ਿੰਮਖਆ 35 ਲੱਖ ਦ ੇਕਰੀਬ ਹ।ੈ 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਿਤੰਰੀ ਨੇ ਿਹਾਾਂਿਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰ ੇਦੀ ਿਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਿਾਿਲੇ 'ਚ ਯੂਏਈ ਦੇ ਆਗੂਆਾਂ 

ਦੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ  ਸ਼੍ਲਾਘਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਏਈ ਦੇ ਆਗੂਆਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਿ ਦ ੇਮਵਕਾਿ ਮਵੱਚ ਭਾਰਤੀ 

ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼੍ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪ੍ੱਖ ਿਹਾਾਂਿਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 2020 ਮਵੱਚ ਏਅਰ ਬਬਲ 

ਮਵਵਿਥਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਿਮਹਿਤ ਹੋਏ ਿਨ ਮਜਿ ਿਦਕਾ COVID -19 ਪ੍ਾਿੋਂ ਦਰਪ੍ਸੇ਼੍ ਚੁਣੌਤੀਆਾਂ ਦੇ 

ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵਾਾਂ ਦੇਸ਼੍ਾਾਂ ਦ ੇਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਿੁਿਮਕਨ ਹਈੋ। 

 

ਨਵੀਂ ਮਦੱਲੀ 
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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. 
 


