
இந்தியா-ஐக்கிய அரபு எமிரரட்ஸ் கூட்டு 
ஆணைக்குழு கூட்டத்தின் 11 வது அமர்வு 

செப்டம்பர் 03, 2015 

 

1. அவரது மதிப்பிற்குரியவர் ஷேக் அப்துல்லா பின் சயதீ் அல்-
நஹ்யான், ஐக்கிய அரபு எமிஷரட்ஸ் வவளியுறவு அமமச்சர் 
மூத்த அதிகாரிகள் மற்றும் வணிக நிறுவனங்களின் முன்னணி 
தமலவர் குழுவிமன டில்லியில் 02-03 வசப்டம்பர், 2015 அன்று 
நடக்கும் வதாழில்நுட்ப மற்றும் வபாருளாதார ஒத்துமழப்பூ 
வதாடர்பாக  இந்தியா-யுஎயி கூட்டு ஆமணக்குழு கூட்டத்தின் 11 
வது அமர்விமன தமலமம தாங்கினார். அவரது 
மதிப்பிற்குரியவர், அவரது ஷமதகு திருமதி ரீம் இப்ராஹிம் அல் 
ஹேிமியின், வவளிநாட்டு அலுவல்கள் அமமச்சரமவயின்  
மாநில அமமச்சருடன் ஷசர்ந்து வரவுள்ளார். 

2. தனது விஜயத்தின் ஷபாது, அவரது மதிப்பிற்குரியவர் ஷேக் 
அப்துல்லா பின் சயதீ் அல்-நஹ்யான்,இந்தியாவின் 
பிரதமர்,வவளிவிவகார அமமச்சர், பாதுகாப்பு அமமச்சர், ரயில்ஷவ 
அமமச்சர், மற்றும் ஷதசிய பாதுகாப்பு ஆஷலாசகரிமன   
சந்தித்தார். 

3. இந்தியா மற்றும் யூஏஈ இரண்டு பகுதிகளுக்கும் இமடஷய 
ஆயிரம் ஆண்டு காலம் நிறுவப்பட்ட பமழய, கலாச்சார, சமய 
ஈடுபாடுமடய மற்றும் வபாருளாதார வதாடர்பினால் நட்பு மற்றும்  
வலுவான இமணப்புகமள அனுபவிக்கின்றன. இரு நாடுகளும் 
ஒருவருக்வகாருவர் வபரிய வணிகப் பங்காளிகளாக இருப்பஷதாடு  
ஒருவருக்வகாருவர் வலுவான முதலீடுகள் வசய்து 
வகாண்டுள்ளனர். யுஎயி நமது எண்வணய் இறக்குமதியில் 



ஆறாவது வபரிய ஆதாரமாக உள்ளது மற்றும் 2.6 மில்லியன் 
வகாண்ட வலுவான இந்திய சமூகத்தினமர வகாண்டுள்ளது. 

4. அவரது மதிப்பிற்குரியவர் ஷேக் அப்துல்லா பின் சயதீ் அல்-
நஹ்யான், இந்திய வவளியுறவு அமமச்சர் கூட்டு ஆமணக்குழு 
கூட்டத்துடன் இமண தமலமம தாங்கினார். கூட்டு ஆமணக்குழு 
கூட்டம், இரண்டு பக்கங்களும் பல பகுதிகளில் உள்ள 
விேயங்கள் குறித்து அலசினர்,குறிப்பாக; வர்த்தக மற்றும் 
வணிகம்; முதலீடுகள்; நிதி மற்றும் வங்கி; சக்தி, மஹட்ஷரா 
கார்பன்கள், வபட்ஷராலிய இரசாயனப் & வபர்டிமலசர்ஸ்; 
பாதுகாப்பு மற்றும் விண்வவளி; ஷபாக்குவரத்து, விமானப் 
ஷபாக்குவரத்து, துமறமுகங்கள் மற்றும் வளிமண்டலவியல்; 
சுகாதாரம் மற்றும் விவசாயம், கல்வி, பண்பாடு மற்றும் சுற்றுலா; 
பாதுகாப்பு மற்றும் குற்றங்கமள எதிர்த்து ஷபாராடுவது; 
குடிஷயறுதல், தூதரக மற்றும் இந்திய சமூக பிரச்சிமனகள் 
வதாடர்பான இந்த பகுதிகளில் நமது ஒத்துமழப்மப அதிகரிக்க 
ஒப்பந்தங்கள் வகாண்டு வந்தனர். யுஎயிக்கான சமீபத்திய இந்திய  
பிரதமரின் வரலாற்று வருமக இந்தியா-யுஎயி இமடயிலான 
இருதரப்பு உறவிமன மறுவமரயுறுத்தி ஷமலும் அதமன 
மூஷலாபாய பங்குதாரராக உயர்த்தியுள்ளது. இரண்டு பக்கங்களும் 
அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் 60 சதவதீம் வமர இருதரப்பு 
வர்த்தகத்மத உயர்த்துவதற்கு ஒப்புக் வகாண்டுள்ளஷதாடு, 
இந்தியாவில் தங்கள் முதலீடுகமள உயர்த்த யுஎயி முதலீடு 
நிறுவனங்கமள ஊக்குவிக்கவும், $ 75 பில்லியன் அவமரிக்க 
வடாலர் இலக்மக அமடவதற்கான ஷநாக்கத்துடன் யு.ஏ.இ. 
இந்தியா உள்கட்டமமப்பு முதலீட்டு நிதியிமன ஸ்தாபனிக்கவும் 
ஒப்புக்வகாண்டுள்ளன. இரண்டு பக்கங்களும் இந்தியாவில் 
உள்கட்டமமப்புத் துமறயில் முதலீட்டிற்காக  



திட்டமிடப்பட்டுள்ள இந்தியா-யுஎயி கூட்டு நிதியத்திமன 
விமரவாக ஸ்தாபிப்பதற்காக ஒப்புக்வகாண்டது. 

5. இந்தியா-யுஎயி கூட்டு வர்த்தக சமபயிமன இரண்டு வவளியுறவு 
அமமச்சர்களும் வதாடங்கி மவத்தனர் மற்றும் உயர் கல்வி & 
அறிவியல் ஆராய்ச்சி; அந்தந்த வதாமலத்வதாடர்பு ஒழுங்குமுமற 
அதிகாரிகள் இமடயிலான ஒத்துமழபூ;சுற்றுலா, விருப்பம் 
மற்றும் அளமவகள்,மற்றும் ஐக்கிய அரபு எமிஷரட் வணிக 
மற்றும் மகத்வதாழில் சங்க கூட்டமமப்பு மற்றும் இந்தியா 
வணிக மற்றும் மகத்வதாழில் சம்ஷமளனம் இமடயிலான 
உறவுகள் ஆகிய பகுதிகளில் ஒத்துமழப்பு பற்றிய புரிந்துணர்வு 
ஒப்பந்தம் இரண்டு பக்கங்களிலும் மகவழயுத்திடப்பட்டது.  

 

புது தில்லி, 

செப்டம்பர் 03, 2015 


