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ಪ್ರಧಾನಿ ನರ ೇಂದ್ರ ಮ ದಿ ಮತ್ತು ಯತಎಇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರತ ಹಾಗೂ ಅಬತಧಾಬಿಯ 

ಆಡಳಿತ್ಗಾರ ಘನತೆವೆತ್ು ಶ ಖ್ ಮಹಮಮದ್ ಬಿನ್ ಜಾಯೆದ್ ಅಲ್ ನಹಾಯನ್ 

ಅವರ ನಡತವೆ ಸಭೆ 
ಜೂನ್ 28, 2022 

 

ಪ್ರಧಾನಮೇಂತ್ರರ ನರ ೇಂದ್ರ ಮ ದಿ ಅವರತ ಇೇಂದ್ತ ಮೂಯನಿಚ್ ನಿೇಂದ್ ಹೇಂದಿರತಗಿದ್ ನೇಂತ್ರ ಅಬತಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲ 

ತ್ೇಂಗಿದ್ರತ. ಪ್ರಧಾನಮೇಂತ್ರರಯವರತ ಅರಬ್  ಸೇಂಯತಕ್ು ಸೇಂಸ್ಾಾನದ್(ಯತಎಇ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅಬತಧಾಬಿಯ 

ಆಡಳಿತ್ಗಾರ ಘನತೆವೆತ್ು ಶ ಖ್ ಮಹಮಮದ್ ಬಿನ್ ಜಾಯೆದ್ ಅಲ್ ನಹಾಯನ್ ಅವರನತು ಭೆ ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರತ. 

2019ರ ಆಗಸ್ಟ  ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮೇಂತ್ರರಯವರತ ಅಬತಧಾಬಿಗೆ ಭೆ ಟಿ ನಿ ಡಿದ್ ಬಳಿಕ್ ಉಭಯ ನಾಯಕ್ರ ನಡತವೆ ನಡೆದ್ 

ಮದ್ಲ ವೆೈಯಕ್ತುಕ್ ಭೆ ಟಿ ಇದಾಗಿದೆ.  

   

ಕ್ಳೆದ್ ತ್ರೇಂಗಳತ ಶ ಖ್ ಖಲ್ಲ ಫಾ ಬಿನ್ ಜಾಯೆದ್ ಅಲ್ ನಹಾಯನ್ ಅವರ ನಿಧ್ನಕೆೆ ತ್ಮಮ ವೆೈಯಕ್ತುಕ್ ಸೇಂತಾಪ್ವನತು 

ವಯಕ್ುಪ್ಡಿಸತವುದ್ತ ಪ್ರಧಾನಮೇಂತ್ರರಯವರತ ಈ ಭೆ ಟಿಯ ಮತಖಯ ಉದೆದ ಶವಾಗಿತ್ತು. ಘನತೆವೆತ್ು ಶ ಖ್ ಮತಹಮಮದ್ 

ಬಿನ್ ಜಾಯೆದ್ ಅಲ್ ನಹಾಯನ್ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಶ ಖ್ ತ್ಹನುನ್ ಬಿನ್ ಜಾಯೆದ್ ಅಲ್ 

ನಹಾಯನ್, ಉಪ್ಪ್ರಧಾನಿ ಶ ಖ್ ಮನೂೂರ್ ಬಿನ್ ಜಾಯೆದ್ ಅಲ್ ನಹಾಯನ್, ಅಬತಧಾಬಿ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ಾರಧಿಕಾರದ್ 

ವಯವಸ್ಾಾಪ್ಕ್ ನಿದೆ ೇಶಕ್ ಶ ಖ್ ಹಮ ದ್ ಬಿನ್ ಜಾಯೆದ್ ಅಲ್ ನಹಾಯನ್, ವಿದೆ ಶಾೇಂಗ ವಯವಹಾರಗಳತ ಮತ್ತು 

ಅೇಂತ್ರರಾಷ್ಟ್ರ ಯ ಸಹಕಾರ ಸಚಿವ ಅಬತದಲ್ಾಿ ಶ ಖ್ ಬಿನ್ ಜಾಯೆದ್ ಅಲ್ ನಹಾಯನ್ ಸ ರಿದ್ೇಂತೆ ಕ್ತಟತೇಂಬ 

ಸದ್ಸಯರತ ಹಾಗೂ ಇತ್ರರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಮೇಂತ್ರರಯವರತ ಹೃತ್ೂೂವೇಕ್ ಸೇಂತಾಪ್ ಸೂಚಿಸಿದ್ರತ.   

  

ಯತಎಇಯ ಮೂರನ  ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯೆೆಯಾಗತವ ಮೂಲಕ್ ಅಬತಧಾಬಿಯ ಆಡಳಿತ್ಗಾರರಾಗಿದ್ದಕಾೆಗಿ ಶ ಖ್ 

ಮಹಮಮದ್ ಬಿನ್ ಜಾಯೆದ್ ಅಲ್ ನಹಾಯನ್ ಅವರನತು ಪ್ರಧಾನಿಯವರತ ಅಭಿನೇಂದಿಸಿದ್ರತ.  

  

ಕ್ಳೆದ್ ಕೆಲವು ವರ್ೇಗಳಿೇಂದ್ ಜತ್ನದಿೇಂದ್ ಅಭಿವೃದಿಿಪ್ಡಿಸಲ್ಾದ್ ಭಾರತ್-ಯತಎಇ ಸಮಗರ ವಯಯಹಾತ್ಮಕ್ ಪ್ಾಲತದಾರಿಕೆಯ 

ವಿವಿಧ್ ಅೇಂಶಗಳನತು ಉಭಯ ನಾಯಕ್ರತ ಪ್ರಾಮರ್ಶೇಸಿದ್ರತ. ಫೆಬರವರಿ 18ರೇಂದ್ತ ನಡೆದ್ ವರ್ತೇವಲ್ 

ಶೃೇಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಎರಡೂ ದೆ ಶಗಳತ ಸಮಗರ ಆರ್ಥೇಕ್ ಪ್ಾಲತದಾರಿಕೆ ಒಪ್ೂೇಂದ್ಕೆೆ (ಸಿಇಪಿಎ) ಸಹ ಹಾಕ್ತದ್ತದ, ಇದ್ತ ಮ  

01ರಿೇಂದ್ ಜಾರಿಗೆ ಬೇಂದಿದೆ. ಈ ಒಪ್ೂೇಂದ್ವು ಎರಡೂ ದೆ ಶಗಳ ನಡತವಿನ ವಾಯಪ್ಾರ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯನತು ಮತ್ುರ್ತ್ 

ಹೆಚಿಿಸತವ ನಿರಿ ಕ್ಷೆಯಿದೆ. 2021-22ರ ಹಣಕಾಸತ ವರ್ೇದ್ಲ್ಲಿ ಉಭಯ ದೆ ಶಗಳ ನಡತವೆ ಸತಮಾರತ 72 ಬಿಲ್ಲಯನ್ 

ಡಾಲರ್ ಮನಲಯದ್ ದಿಿಪ್ಕ್ಷ ಯ ವಾಯಪ್ಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಯತಎಇ ಭಾರತ್ದ್ ಮೂರನ  ಅತ್ರದೊಡಡ ವಾಯಪ್ಾರ 

ಪ್ಾಲತದಾರ ಮತ್ತು ಎರಡನ  ಅತ್ರದೊಡಡ ರಫ್ುು ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಕ್ಳೆದ್ ಕೆಲವು ವರ್ೇಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಯತಎಇ 

ವಿದೆ ರ್ಶ ನ ರ ಹೂಡಿಕೆ (ಎಫ್ ಡಿಐ) ನಿರೇಂತ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಾಿಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸತುತ್ 12 ಶತ್ಕೊ ಟಿ ಡಾಲನೇಷ್ಟ್್ದೆ. 

   

ವರ್ತೇವಲ್ ಶೃೇಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಉಭಯ ನಾಯಕ್ರತ ಧ್ಯ ಯ ವಾಕ್ಯವನತು ಸಹ ಬಿಡತಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರತ. ಇದ್ತ 

ವಾಯಪ್ಾರ, ಹೂಡಿಕೆ, ಇೇಂಧ್ನ, ನವಿ ಕ್ರಿಸಬಹತದಾದ್ ಇೇಂಧ್ನ, ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ, ಆರೂ ಗಯ, ರಕ್ಷಣೆ, ಕನಶಲಯ, ರ್ಶಕ್ಷಣ, ಸೇಂಸೆೃತ್ರ 

ಮತ್ತು ಜನರ ನಡತವಿನ ಸೇಂಬೇಂಧ್ಗಳತ ಸ ರಿದ್ೇಂತೆ ವಿವಿಧ್ ಕ್ಷೆ ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತೇಂಬರತವ ವರ್ೇಗಳಲ್ಲಿ ದಿಿಪ್ಕ್ಷ ಯ 



ಸಹಕಾರಕೆೆ ಮಾಗೇಸೂಚಿಯನತು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಭಾರತ್ ಮತ್ತು ಯತಎಇ ಈ ಕ್ಷೆ ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಮಮ ನಿಕ್ಟ ಮತ್ತು 

ಸು ಹಪ್ರ ಸೇಂಬೇಂಧ್ಗಳತ ಹಾಗೂ ಜನರ ನಡತವಿನ ಐತ್ರಹಾಸಿಕ್ ನೇಂಟನತು ರೂಪಿಸತವಲ್ಲಿ ಪ್ಾಲತದಾರಿಕೆ 

ಮತೇಂದ್ತವರಿಸಿರತವ ಬಗೆೆ ಉಭಯ ನಾಯಕ್ರತ ಸೇಂತ್ೃಪಿು ವಯಕ್ುಪ್ಡಿಸಿದ್ರತ. ಭಾರತ್-ಯತಎಇ ಬಲವಾದ್ ಇೇಂಧ್ನ 

ಪ್ಾಲತದಾರಿಕೆಯನತು ಹೊೇಂದಿದ್ತದ, ಈಗ ನವಿ ಕ್ರಿಸಬಹತದಾದ್ ಇೇಂಧ್ನದ್ ಮ ಲೆಯೂ ಗಮನ ಹರಿಸತತ್ರುವೆ.  

  

ವಿಶ ರ್ವಾಗಿ ಕೊ ವಿಡ್-19 ಸ್ಾೇಂಕಾರಮಕ್ದ್ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ʻಯತಎಇʼಯಲ್ಲಿರತವ 3.5 ದ್ಶಲಕ್ಷ ಭಾರತ್ರ ಯ 

ಸಮತದಾಯದ್ ಬಗೆೆ ಹೆಚಿಿನ ಕಾಳಜಿ ವಹಸಿದ್ದಕಾೆಗಿ ಯತಎಇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅಬತಧಾಬಿ ಆಡಳಿತ್ಗಾರ ಶ ಖ್ 

ಮಹಮಮದ್ ಬಿನ್ ಜಾಯೆದ್ ಅಲ್ ನಹಾಯನ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಮೇಂತ್ರರ ಅವರತ ಧ್ನಯವಾದ್ ಅಪಿೇಸಿದ್ರತ. ಶ ಖ್ 

ಮತಹಮಮದ್ ಬಿನ್ ಝಾಯೆದ್ ಅಲ್ ನಹಾಯನ್ ಅವರನತು ರ್ಶ ಘರವೆ  ಭಾರತ್ಕೆೆ ಭೆ ಟಿ ನಿ ಡತವೇಂತೆ ಅವರತ 

ಆಹಾಿನಿಸಿದ್ರತ. 

 

 

ಅಬತಧಾಬಿ 

ಜೂನ್ 28, 2022 

 

 

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s 

website and may be referred to as the official press release. 

 


