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ஏப்ரல் 07, 2017 

 

1. மாநில வெளியுறவு துறற அறமசச்ர,் எம்.ஜே. அக்பர ்

ஏப்ரல்10-11,2017 இல் யுஎயிக்கு ஒரு உதத்ிஜ ாகபூரெ் 

விே தற்த வசலுதத்ுகிறார். 

2. இநத் விே தத்ின் ஜபாது, அெர ் தனது ஐக்கி  அரபு 

எமிஜரடஸ்் ெறக றாக்கறள மற்றும் பிற ஐக்கி  அரபு 

எமிஜரடஸ்் தறலறமகறள சநத்ிக்க உள்ளதுடன் பரஸ்பர 

நலன் சாரந்த் , இருதரப்பு பிராநத்ி  மற்றும் சரெ்ஜதச 

விஷ ங்களின் முழு ெரம்பு உள்ளடக்கி  உதத்ிஜ ாகபூரெ் 

விொதங்கறள நடதத் உள்ளனர். ஐக்கி  அரபு எமிஜரட ்

தூதுெரக்ளுக்காக அபுதாபியில் நடக்க உள்ள ெருடாநத்ிர 

கருதத்ுக்களதத்ில் உறர ாற்ற, அெர ் இநத் ொ ்ப்றப 

ப ன்படுதத்ிக் வகாள்ள உள்ளார். 

3. இநத்ி ா, ஐக்கி  அரபு எமிஜரடஸ்்ஸுடன் வநருங்கி  

மற்றும் பன்முகதத்ன்றம வகாண்ட இருதரப்பு உறவுகள், 

ெழக்கமான உ ர ் மடட் ெருறககள் மற்றும் விரிொன 

மக்கள்-மகக்ள் வதாடரப்ுகறள வதாகுதத்ு ெருகிறது. 

ஆகஸ்ட ் 2015 இல் பிரதமர ் நஜரநத்ிர ஜமாடி அெரக்ளின் 

யுஎயிக்கு அண்றம ெருறககள் மற்றும் அெரது 

மதிப்பிற்குரி  அபுதாபி இளெரசரான ஜஷக் முகமது பின் 

சயீத ் அல் நஹ் ான், பிப்ரெரி 2016 இல் இநத்ி ாவிற்கான 

ெருறக, பின்னர ் ேனெரி 2017 இல் குடி ரசுத ் தினக் 

வகாண்டாடட்ங்களில் பிரதம விருநத்ினராக ெருறக 

வச ்தது ஆகி ன ஒரு விரிொன மூஜலாபா  கூடட்ுறவிற்கு, 

உறவிறன உ ரத்த்ுயுள்ளது. 

4. $ 50 பில்லி ன் அவமரிக்க டாலர ் ெறர நன்கு சீரான 

இருதரப்பு ெரத்த்கம் வகாண்டு, ஐக்கி  அரபு எமிஜரடஸ்் 

நமது மூன்றாெது வபரி  ெரத்த்க பங்காளி ாக 

இருப்பதுடன், ஐக்கி  அரபு எமிஜரடஸ்்ஸிற்கு நாம் வபரி  

ெரத்த்கக் கூடட்ாளி ாக இருக்கிஜறாம். வெளிநாடட்ு ஜநரடி 

முதலீடுகள் அடிப்பறடயில் இநத்ி ாவின் மிகப்வபரி  

முதலீடட்ாளரக்ள் மதத்ியில் ஐக்கி  அரபு எமிஜரடஸ்் 

உள்ளது. இநத்ி ாவின் ஆற்றல் பாதுகாப்பில் 

குறிப்பிடதத்கக் பங்களிப்றப அளிப்பதுடன் மற்றும் 2015-16 

இல் இநத்ி ாவிற்கு கசச்ா எண்வண ் வபாருதத் ெறரயில் 

ஐநத்ாெது வபரி  ெழங்குனராகவும் விளங்குகிறது. 



5. சுமார ் 2.6 மில்லி ன் ெலுொன மற்றும் துடிதுடிப்பான 

இநத்ி  சமூகதத்னர ் யுஏயியில் வபரி  புலம்வப ரந்த் 

குழுறெ உருொக்கியுள்ளது. தங்களுறட  

விருநஜ்தாம்பியுறட  நாடட்ின் ெளரச்ச்ிக்காக தங்கள் 

ஜநரம்றற மற்றும் நன்கு பாராடட்ப்படட் பங்களிப்பு, நமது 

சிறநத் இருதரப்பு ஈடுபாடட்ிற்கான ஒரு முக்கி  நங்கூரமாக 

இருநத்ு ெருகிறது. 

6. இநத் விே ம் ஜமலும், ஐக்கி  அரபு எமிஜரடஸ்்ஸுடனான 

நமது பரஸ்பரம் நன்றம ப க்கும் இருநாடட்ு உறவுகறள 

ெலுப்படுதத்ிக் வகாள்ள ஒரு ப னுள்ள ொ ்ப்பிறன 

அளிக்கும். 
 

 
 

புது தில்லி 

ஏப்ரல் 07, 2017 

 


