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ଭାରତ-ୟୁଏଇ ଭର୍ଚୁ ଆଲ୍ ସମି୍ମଳନୀ 
 
 ମାନୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ଏବଂ ଆବୁଧାବରି କ୍ରାଉନ୍ ପି୍ରନସ ମହା 
ମହମି ରେଖ ମହମ୍ମଦ ବନି୍ ଜାଏଦ ଅଲ ନାହାନ ଆଜ ିଏକ ଭର୍ଚୁ ଆଲ ସମି୍ମଳନୀ ମାଧ୍ୟମରର ସାମଲି୍ ରହାଇଥିରଲ। ଏହ ିଅବସରରର 
ସମସ୍ତ ରେତ୍ରରର ଦ୍ୱପିାେିକ ସମ୍ପକଚର କ୍ରମାଗତ ଅଭିବୃଦ୍ଧରିର ଉଭୟ ରନତା ଗଭୀର ସରତାଷ ବୟକ୍ତ କରଛିତ।ି 

ମାନୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମହା ମହମି କ୍ରାଉନ୍ ପି୍ରନସ ଏକ ମିଳତି ଭିଜନ୍ ରେଟରମଣ୍ଟ ଜାର ିକରଛିତ ି"ଭାରତ ଏବଂ ୟୁଏଇ 
ମଧ୍ୟରର ବୟାପକ ରକୌେଳ ସହଭାଗୀତା: ନୂତନ ସୀମା, ନୂତନ ମାଇଲଖଣୁ୍ଟ"। ଭାରତ ଏବଂ ୟୁଏଇ ମଧ୍ୟରର ଭବଷିୟତ-

ସହଭାଗୀତା ପାଇଁ ଏକ ରରାଡ୍ ମୟାପ୍ ପ୍ରତଷି୍ଠା କରର ଏବଂ ର ାକସ୍ ରେତ୍ର ଏବଂ  ଳା ଳକୁ ର୍ହି୍ନଟ କରଥିାଏ। ଏହାର ଉରେେୟ ରହଉଛ ି
ଅଥଚନୀତ,ି େକି୍ତ, ଜଳବାୟୁ 
ସମ୍ପକତି କାର୍ଯଚୟ, ଉଦୀୟମାନ ପ୍ରରୁ୍ଯକି୍ତବଦିୟା, ଦେତା ଏବଂ େେିା, ଖାଦୟ ନରିାପତ୍ତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରସବା ଏବଂ ପ୍ରତରିୋ ଏବଂ ନରିାପତ୍ତା ସହତି 

ବଭିିନ୍ନ ରେତ୍ରରର ନୂତନ ବାଣିଜୟ, ପୁଞି୍ଜ ବନିରିର୍ଯାଗ ଏବଂ ନୂତନତ୍ୱକୁ ଗତେିୀଳ କରବିା।   

ଏହ ିଭର୍ଚୁ ଆଲ୍ ସମି୍ମଳନୀର ଏକ ପ୍ରମଖୁ ବରିେଷତ୍ତବ ରହଉଛ ିଇଣି୍ଡଆ-ୟୁଏଇ କମ୍ପରରିହନସଭି୍ ଇରକାରନାମିକ୍ ପାଟଚନରସପି୍ ଏଗି୍ରରମଣ୍ଟ 
(ସଇିପିଏ) ର ସବାେର ଓ ଏକ୍ସରର୍ଞ୍ଜ । ଏହାକୁ ବାଣିଜୟ ଓ ଉରଦୟାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀରୁ୍ଯକ୍ତ ପିୟୁଷ ରଗାୟଲ ଓ ୟୁଏଇର ଅଥଚନୀତ ିମନ୍ତ୍ରୀ 
ଏର୍.ଇ. ଅବଦୁଲ୍ଲା ବନି୍ ରତାକ୍ ଅଲ୍  ମାରଙି୍କ ମଧ୍ୟରର ଏହ ିଦୁଇ ଜଣ ଲିଡରଙ୍କ ଭର୍ଚୁ ଆଲ୍ ଉପସି୍ଥ୍ତରିର କରାର୍ଯାଇଥିଲା। ଏହ ିରାଜନିାମା 
ମାଧ୍ୟମରର ଭାରତ ଓ ୟୁଏଇ ବୟବସାୟରର ଉରଲ୍ଲଖନୀୟ ଲାଭ ରହବ। ଏହାଦବାରା ବଜାରରର ଅଭିବୃଦ୍ଧ ିରହବା ସହତି ତାରଫି୍  ହ୍ରାସ 
ପାଇବ। ଏହା ଆୋ କରାର୍ଯାଉଛ ିରର୍ଯ ସଇିପିଏ ଦବାରା ଦିବପାେିକ ବାଣିଜୟ ବୃଦ୍ଧ ିପାଇବ ର୍ଯାହାକ ିବତ୍ତଚମାନର ୟୁଏସ ଡଲାର 60 
ବଲିିୟନରୁ ବୃଦ୍ଧ ିରହାଇ ଆଗାମୀ 5 ବଷଚରର ୟୁଏସ ଡଲାର 100 ବଲିିୟନ ଡଲାରରର ପହଞ୍ଚବି। 

ଭାରତର ସବାଧୀନତାର 75 ତମ ବାଷକିୀ ଏବଂ ୟୁଏଇର ପ୍ରତଷି୍ଠାର 50 ବଷଚ ପୂତ୍ତ ିଅବସରରର ଏହ ିଦୁଇ ରନତା ମିଳତି ଭାବରର 
ସ୍ମରଣୀୟ ୋମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଉରନମାର୍ନ 
କରଛିତ।ି େଖିର ସମି୍ମଳନୀରର ଭାରତୀୟ ଏବଂ ୟୁଏଇ ସଂସ୍ଥ୍ାଗୁଡକି ମଧ୍ୟରର ସ୍ୱାେରତି ଦୁଇଟ ିଏମଓୟୁ ମଧ୍ୟ ର ାଷଣା କରାର୍ଯାଇଥିଲା। 

ଏଗୁଡକି ରହଉଛ,ି ଖାଦୟ ସୁରୋ କରଡିର ପଦରେପ ସମ୍ପକଚରର ଏପିଇଡଏି ଏବଂ ଡପିି ୱାଲଚଡ୍  ଓ ଅଲ୍  ଧାରା ମଧ୍ୟରର ଏମଓୟୁ।  ଏହା 
ସହତି ଭାରତର ଗିଫ୍ ଟ ସଟି ିଓ ଆବୁ ଧାବ ିରଗଲାବାଲ୍ ମାରକଚଟ ଅନ୍ ରକାପରରସନ ଇନ୍  ାଇନାନିସଆଲ୍ ରପ୍ରାରଜକଟସ ଆଣ୍ଡ ସଭିରସସ୍ 
ମଧ୍ୟରର ମଧ୍ୟରର ଏମଓୟୁ ସବାେରତି ରହାଇଛ।ି ଆଉ ଦୁଇଟ ିଏମଓୟୁ – ରଗାଟଏି ରହଉଛ ିଜଳବାୟୁ ସମ୍ପକତି ସହରର୍ଯାଗ ଓ ଅନୟଟ ି
େେିା ସମ୍ପକଚରର ସବାେରତି ରହାଇଛ।ି 

 ରକାଭିଡ ମହାମାରୀ ସମୟରର ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ର୍ଯତ୍ନ ରନଇଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହାମହମି କ୍ରାଉନ୍  ପିନସ 
ଆବୁଧାବଙୁି୍କ  ଧନୟବାଦ ଜଣାଇଛତ।ି ରସ ମଧ୍ୟ ତାଙୁ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତରର ଆସବିାକୁ ନମିନ୍ତ୍ରଣ କରଛିତ।ି 

ନୂଆଦିଲଲ୍ୀ 

ଫେବୃଆରୀ 18, 2022 
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