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1. പതിനൊന്നാമത് ഇന്ത്യാ- യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേററ്സ്് സംയുക്ത 

കമമ്ീഷന ്യോഗം ന്യൂഡെലഹ്ിയില ്സെപ്തംബര ്രണട്ു  മുതല ്മൂന്നു 

വരെ  (സെപ്തംബര ്02-03,2015 ,) നടന്നു.  സാങക്േതിക വിദ്യയും 

സാമപ്ത്തിക സഹകരണതത്ിനുമായുള്ള  യോഗത്തില ്  യുണൈറ്റഡ് 

അറബ് എമിറേറ്റസ് ്പര്തിനിധികളെ യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റസ്് 

വിദേശകാരയ് മന്ത്രി ഹിസ് ഹൈനെസ് ഷേക്ക് അബദ്ുള്ള ബിന ്സയ്യദ് 

അല-് നഹ്യാന ്നയിചച്ു.  പര്തിനിധി സംഘത്തില് ഉന്നത 

ഉദ്യോഗസ്ഥര,് യുഎഇ വ്യാപാര സഥ്ാപനങ്ങളിലെ നേതൃ നിരയില ്

ഉള്ളവര ്എന്നിവര ്ഉളപ്പ്െടട്ിരുന്നു .  
ഹിസ് ഹൈനെസ് ഷേക്ക് അബദ്ുള്ള ബിന ്സയ്യദ് അല-് നഹ്യാനൊപപ്ം 

വിദേശകാരയ് മന്ത്രി സഭയിലെ സഹ മന്ത്രി  ഹെര ്എകസ്ലനസ്ി 

റീം  ഇബര്ാഹിം അല ്ഹാഷിമിയും ഉണ്ടായിരുന്നു .  
 

2.സനദ്രശ്നത്തോട് അനുബന്ധിചച്് ഹിസ് ഹൈനെസ് ഷേക്ക് 

അബദ്ുള്ള ബിന ്സയ്യദ് അല-് നഹ്യാന ് ഇന്ത്യയുടെ 

പര്ധാനമനത്്രിയുമായും വിദേശകാരയ് മന്ത്രി , പ്രതിരോധ മന്ത്രി , 

റെയിലവ്േ മനത്്രി , ദേശീയ സുരകഷ്ാ 

ഉപദേഷട്ാവ്   എനന്ിവരുമായി  കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി .  
 

3. സാംസ്കാരിക , മതപരമായ , സാമപ്ത്തിക ഇടപെടലുകള് 

വഴി നൂറ്റാണ്ടുകള്ക്ക് മുന്പേ രണ്ടു പ്രദേശങ്ങളും 

തമ്മില് നല്ല ബന്ധമാണുള്ളത്. ശക്തമായ 

സൌഹൃദമാണ് ഇന്ത്യയും  യുഎഇയും തമ്മില് ഉള്ളത് . 

പരസ്പരം രണ്ടു രാജ്യങ്ങളും വളരെ വലിയ വ്യാപാര 

പങ്കാളികള ്ആണ് .  ആരോഗ്യകരവും ശക്തവുമായ 

നിക്ഷേപങങ്ള് പരസ്പരം ഇരു രാജ്യങ്ങളും 

നടത്തിയിട്ടുണ്ട് . എണ്ണ ഇറക്കുമതിയില് യു എ ഇ 



ആറാമത്തെ  വലിയ സ്രോതസ്സാണ് . 2.6 ദശലക്ഷം 

ശക്തമായ ഇന്ത്യന് സമൂഹത്തിനു യു എ ഇ ആതിഥ്യം 

നല്കി വരുനന്ു . 
 

4. സംയുക്ത കമമ്ീഷന ്യോഗത്തില ്കേന്ദര് വിദേശകാര്യ 

മന്ത്രിക്കൊപപ്ം ഹിസ ്ഹൈനെസ് ഷേക്ക് അബ്ദുള്ള 

ബിന് സയ്യദ് അല്- നഹ്യാന് അധ്യക്ഷപദം പങ്ക ്

വച്ചു.  യോഗത്തില ്ഇരു വിഭാഗവും വ്യാപാരം & 

വ്യവസായം , നിക്ഷേപങങ്ള്, സാമ്പത്തികം & 

ബാങ്കിംഗ് : ഊര്ജം ; ഹൈഡ്രോ-കാര്ബണ് 

; പെട്രോകെമിക്കല്സ്& വളങ്ങള ്: പ്രതിരോധം  & 

സ്പേസ് : ഗതാഗതം , സിവില് ഏവിയേഷന് , 

തുറമുഖങ്ങള് & കാലാവസ്ഥ പ്രവചനം,  ആരോഗ്യം & 

കൃഷി; വിദ്യാഭ്യാസം , 

സംസ്ക്കാരം&വിനോദസഞച്ാരം ; സുരക്ഷാ 

&  കുറ്റകൃത്യങ്ങളോടുളള് പ്രതിരോധം : ഇമിഗ്രേഷന് 

;  കോണസ്ുലാര് & ഇന്ത്യന് 

സമൂഹം  എന്നിങ്ങനെയുളള് മേഖലകളിലെ 

വിഷയങ്ങള ്ചര്ച്ച ചെയ്യുകയും ഈ 

മേഖലകളിലെ  നമ്മുടെ സഹകരണം 

വരദ്്ധിപ്പികക്ുവാനുള്ള കരാറുകളില് 

എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു .  

അടുത്തകാലത്ത്  ഇന്ത്യയുടെ പര്ധാനമന്ത്രി യുഎഇ യിലേകക്് 

നടത്തിയ ശര്ദ്ധേയമായ സന്ദരശ്നം ഇന്ത്യാ- യുഎഇ 

ഉഭയകക്ഷി  ബന്ധങ്ങള്ക്ക് പുതിയ മാണം നലക്ുകയും ഈ ബന്ധത്തെ 

തന്ത്രപര്ധാന പങ്കാളിത്തത്തിലേക്ക് ഉയര്ത്തുകയും ചെയ്തു .   

അടുത്ത അഞ്ചു വരഷ്ങ്ങള്ക്കുള്ളില ്ഉഭയകകഷ്ി വ്യാപാരം 60 

ശതമാനം വരദ്്ധിപപ്ിക്കാമെന്ന്  ഇരു വിഭാഗങ്ങളും തീരുമാനിച്ചു . 75 



ബില്യണ് യു എസ് ഡോളര ്ലക്ഷയ്മാക്കി  ഇന്ത്യാ-യുഎഇ 

അടിസ്ഥാന സൌകര്യ നികഷ്േപ 

ഫണട്്  സഥ്ാപിക്കുന്നതുള്പപ്െടെ  യുഎഇയിലെ നികഷ്േപ 

സ്ഥാപനങ്ങളെ  അവരുടെ ഇന്തയ്യിലെ നികഷ്േപം കൂട്ടുവാന് 

പര്േരിപപ്ിയ്ക്കാമെന്നും  ഇരു വിഭാഗവും തീരുമാനിചച്ു 

.  ഇന്ത്യയിലെ അടിസ്ഥാനസൌകരയ് മേഖലയിലെ നിക്ഷേപങ്ങള്ക്ക് 

വേണ്ടി ആസൂതര്ണം ചെയ്യപപ്െടട് ഇന്ത്യാ- യുഎഇ സംയുക്ത 

ഫണട് ്എതര്യും പെട്ടെന്നു ആരംഭികക്ുവാനുള്ള പര്വര്ത്തനം 

തുടങ്ങാമെന്ന് ഇരു വിഭാഗവും തീരുമാനിചച്ു.  
 

5.ഇന്ത്യാ-യുഎഇ ബിസിനസ് കൌണ്സില ്ഇരു 

വിദേശകാരയ്മനത്ര്ിമാരും ചേരന്്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.  ഇരു വിഭാഗവും 

ഉന്നത വിദയ്ാഭ്യാസം & ശാസ്തര് ഗവേഷണം; വിനോദസഞച്ാരം , 

ടെലികോം റെഗുലേറ്ററി അതോറിററ്ികളുടെ സഹകരണം,   ഫെഡറേഷന ്

ഓഫ് ഇന്ത്യന ്ചേംബേഴ്സ് ഓഫ് കൊമേഴ്സും  ഫെഡറേഷന ്ഓഫ് യുഎഇ 

ചേംബേഴ്സ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആനഡ് ്ഇന്ഡസട്്രിയും  തമമ്ിലുള്ള 

സഹകരണത്തിനാവശ്യമായ  പര്ത്യേക നിരദ്േശങങ്ള് & നടപടികള ്, 

ഇവയിലുള്ള  ധാരണാ പത്രങ്ങള്  ഇരു വിഭാഗവും ഒപ്പ് 

വച്ചു.  

 

ന്യൂഡെലഹ്ി  

സെപ്തംബര ്03, 2015 

 


