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1.  ప్రధాన మంత్రర డా. మనమోహ  సింగ్ ఆహ్వానము ప ,ై కువ ైట్ ప్రధాన మంత్రర, హిస్ 

హ ైన స్్ షేఖ్ జబర్ అల్-ముబారక్ అల్-హమద్ అల్-సబహ్ 7- 10 నవంబర్ 2013 ల 

మధ్య భారత్ లో ప్రయటించనునాారు.  ఆయనతో పాటు మంత్రర లు, సీనియర్ 

అధిక్ారులు మరియు వాయపార ప్రముఖులతో కూడిన ఉచచ స్ాా యి బృందము కూడా 

వసుు ంది.  

2.  2003 లో క్రౌ   పిర ్ మరియు ప్రధాన మంత్రర ప్దవి వేరు చసేిన త్రువాత్, 

ప్రభుతాాధిప్త్ర స్ాా యిలో కువ ైట్ నుంచి ఇద ిమొదటి ప్రయటన.  భారత్ త్రప్ు నుంచి, 

ప్రభుతాాధిప్త్ర స్ాా యిలో అప్పటి ప్రధాన మంత్రర శౌ్రమత్ర ఇందిరా గాంధీ 1981 లో కువ ైట్ 

ప్రయటించారు.   

3.  ఈ ప్రయటనలో, ప్రధాన మంత్రర షఖే్ జబర్ రాషో్టరప్త్ర శౌ్ర ప్రణబ్ ముఖరిి ను మరియు 

ఉప్ రాషో్టరప్త్ర శౌ్ర హమీద్ అనా్రీ ను కలుస్ాు రు.  ఆయన ఇంక్ా ఆరిిక మంత్రరని, విదేశ్ర 

మంత్రరని మరియు క్ామర్్ మరియు ఇండసిో ర మంత్రరని కలుస్ాు రు.  ఫిక్కీ, స ిఐ ఐ 

మరియు అస్ోచం ఏరాపటు చసేుు నా బిజిన స్ లంచ్ క్ారయకౌమములో కూడా ప్రధాన 

మంత్రర షఖే్ జబర్ పాలగొ ంటారు.  ఇంక్ా ప్రధాన మంత్రర షేఖ్ జబర్ మరియు ఆయన 

డెలిగేష్ట  ఆగాౌ  సందరిి ంచనునాారు. 



4. రెండు దేశాల ప్రజల కు వునా గటిో  ప్రసపర ప్రచియాలు ఆధారంగా భారత్ మరియు 

కువ ైట్ మధ్య చారితరా త్ోక సేాహ సంబంధాలు వునాాయి.  భౌగోళిక స్ామీప్యత్, 

చరితరా త్ోక వాయపార సంబంధాలు, సంసీృత్రక సంబంధాలు మరియు ప్రసపర ఆసక్తు 

కలిగిన విష్టయములలో – ఎనరిి స కూయరిట,ి వాయపారం మరియు ప టుో బడులు, మౌలిక 

సదుపాయాల అభివృదిి  పరా జెకుో లు, ప టరర కె్మికల్్ మరియు విదాయరంగము -   

ప రుగుత్రనా సహక్ారం ఈ దీరఘక్ాలిక సంబంధాలను మరింత్ గటిోప్డటానిక్త మరియు 

విసు రింప్చయేటానిక్త దోహదం చసేుు నాాయి. 

5. రెండు దేశాలు ఒకరిక్ొకరు ప ది వాయపార భాగ స్ాాముయలు.  2012- 13 లో భారత్ కు 

కూౌ డ్ ఆయిల్ సరఫరాలో, దెైాపాక్షిక వాయపారములో  యూ ఎస్ డాలర్్ 17 బిలియనల  

అధికయత్తో, కువ టై్ నాలుగో స్ాా నంలో నిలబడంిది.   రెండు దేశాలు ఎనరిి రంగము 

మరియు చమురు అనేా ష్టణ, రిఫ ైనరీలు, ప టరర కె్మికల్ క్ాంప ల కులు మరియు ఫ రిోల ైజర్ 

పాల ంట్ రంగములలో ఇరువురిక్క లాభస్ాట ి ఐన పరా జెకుో లలో ప టుో బడులు క్ొరకు 

సహక్ారం ప ంప్ుదలకు ప్రయత్రాసుు నాాయి. 

6. కువ ైట్ లో విదేశ్రయులలో భారతీయుల సంఖయ అత్ర ప దిద ిమరియు కువ ైట్ యొకీ 

అభివృదిి  మరియు శరయౌసు్ లో ప్రవాస భారతీయుల పాత్ర చకీగా గురిుంచబడింద.ి  

ప్రసుు త్ం కువ ైట్ లో 7,00,000 లకు ప ైగా భారతీయులు ప్ని చేసుు నాారు,. 

 

నయయ ఢిల్లల 
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