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യുei വിേദശകാരയ് സഹമ്രnി  േഡാ. aൻവര് ഗർഗാഷ് 
തെn  ഔേദയ്ാഗിക inയ്ാ സnർശനേtാട് aനുബnിc് േക്രn 
വിേദശകാരയ് സഹമ്രnി ്രശീ eം . െജ aക്ബറുമായി ആഗസ്ത് 9, 2017 
നു ്രപതിനിധി തല ചർcകള്  നടtുകയു ായി . aേdഹം േദശീയ 
സുരkാ uപേദ ാവുമായി ്രപേതയ്കം കൂടിkാഴ്ച നടtി.  േക്രn 
വിേദശകാരയ്മ്രnി ്രശീമതി സുഷമ സവ്രാജ്, വിേദശകാരയ് െസ്രക റി 
േഡാ. eസ്.ജയ്ശ ര് enിവരുമായും aേdഹം കൂടിkാഴ്ച നടtി.  
 
േഡാ. ഗർഗാഷിെനാpം യുei ഗവൺെമn് aസിsn് 
മിനിsര് ikേണാമി, ്രശീ െമാഹmദ് ഷറഫ് ,  മ ് മുതിർn 
uേദയ്ാഗsെരnിവരും u ായിരുnു.  
േമഖലാ, uഭയകkി, anാരാ്ര  വിഷയ ളുമായി ബnെp ്  
 ത ൾk് പരസ്പരം താത്പരയ്മുll വിഷയ ള് aവര്  ചർc 
െചയ്തു . ചർcകള് വളെര ്രകിയാtകവും െസൗഹൃദപൂർണവുമായ 
ചു ുപാടുകളില് ആയിരുnു നടnത്  
 
iരു രാജയ് ൾkും  iടയില്  പരസ്പരം ്രപേയാജനകരമായ, സമ്രഗ 
ത്രn്രപധാന പ ാളിtം പടുtുയർtാന് േവ ി 
aടുtകാലtു ായ unത തല uഭയകkി 
സnർശന ള് സംഭാവന് െചയ്തു. atരം സnർശ േളാട് 
aനുബnിc്  eടുkെp   ്രപധാന തീരുമാന ളുെട 
തുടർനടപടികളില് േക്രn വിേദശകാരയ് 
സഹമ്രnി  തനിkുll  സംതൃപ്തി ്രപകടിpിcു . inയ്യുെട ഊര്ജ 
സുരkkായി സമ്രഗ സംഭാവനകള് െചyുnതില് നമുk് 
aസംസ്കൃത e  വിതരണം െചyുn ്രപധാന വിതരണkാര് en 
നിലയില് യുeiേയാടു aേdഹം കൃതjത േരഖെpടുtി,  
 
inയ്യില് യുei നിkപ ള് െചyുnതിെല വലിയ ലkയ്ം 
േനടുnതിന് േവ ിയുll ്രശമ ളിെല പുേരാഗതി iരു ഭാഗവും 
aവേലാകനം െചയ്തു.  
യു ei iൻsി ൂഷണല് നിkപകെര , aബുദാബി iൻെവs്െമn് 
aേതാറി ിെkാpം  നാഷണല് iൻ്രഫാസ്്രടക്ചര് iൻെവs്െമn് 
ഫ ില് പെ ടുpിkുnതിനുll െസൗകരയ്െമാരുkുവാന് േവ  
ച kൂടിനുll ധാരണാപ്രതtില് op് വcതില് േക്രn വിേദശകാരയ് 



സഹമ്രnി  ്രശീ eം െജ aക്ബര് സംതൃപ്തി ്രപകടിpിcു , 
നാഷണല് iൻ്രഫാസ്്രടക്ചര് മാsര് ഫ ിേലk് 
സംഭാവനകള് നൽകാെമn് aവര് സmതിcി ുമു ് . യു 
eiയിെല  inയ്ന് സമൂഹം aവർk് ആഥിതയ്മരുളുn 
യുeiയുെട വികസനtിനായി നൽകുn സംഭാവനകെള േഡാ. 
ഗർഗാഷ്  aഭിനnിcു , aത് നmുെട വളെര വിേശഷെp  uഭയകkി 
iടപാടുകളിെല ്രപധാന ഘടകമാണ്  
 
േമഖലാ വിഷയ ളില് , ഗൾഫ് േമഖലയിെല 
sിതിവിേശഷ െളkുറിc് േഡാ. ഗർഗാഷ് തെn 
inയ്ന് സംവാദകെര aറിയിcു. ഗൾഫ് േമഖലയില് പുേരാഗതിയും 
aഭിവൃdിയും u ാകുnതിന് ്രപധാനമായും ശാnിയും സുരkയും 
നിലനിൽkണെമn inയ്യുെട നിലപാട് aേdഹെt aറിയിcു . 
തീ്രവവാദം, a്രകമം നിറ  െമൗലികവാദം മതപരമായ 
aസഹിഷ്ണുത enിവ േമഖലയിെല sിരതയ്k് മാ്രതമലല് ആേഗാള 
സമാധാനtിനും sിതിkും ഗുരുതരമായ ഭീഷണിയാണ് . 
്രകിയാtകമായ ചർcകള് വഴിയും സമാധാനപരമായ 
iടപാടുകളിലൂെടയും കkികള് ത ൾkിടയിെല 
aഭി്രപായവയ്തയ്ാസ ൾk്  പരിഹാരം കാണണം enാണ് 
inയ്യുെട കാഴ്ചpാട്  
 
നയ്ൂെഡൽഹി  
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