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పరయటన 
 
పబరవమి 21, 2014 
 
1. ఉప మష్రపతి శీ్ర హమీద్ అనసామీ ఆహ్వీనము బేరకు , సౌదీ అరబియా క ింగ్ డమ్ 
యువమజు, ఉప పరధసన మింతిర మమియు రక్షణ మింతిర అభన హెచ ఆర హెచ రన్సా సల్ాాన్స 
బిన్స అబుు ల్ అజీజ్ అల్  సౌడ్ 26-28 పబరవమి ల్ల్ో ఫారత్ ల్ో అధికర పరయటన చేసా రు . 
వమిణో తృటు కబినెట్ మింత్రర ల్ు , ఉననణసధికరుల్ు మమియు బిజినెస్ పరముఖఽల్ ఉననత్ 
సా భ దేల్ెగైషన్స వసఽా ననద.ి 
 
2. జనవమి 2006 ల్ో మన గణత్ింత్ర దినోత్ావల్కు ముఖయ అతిధిగ వచ్చిన 
సిందరభముగ జమిగిన మ ిండు పవిత్ర మసదఽల్ తృో షకుడు హిస్ బేజైస్ క ింగ్ అబుు ల్ాా  బిన్స 
అబుు ల్జీజ్ అల్ సౌడ్ పరయటన త్రువత్ సౌదీ అరబియా క ింగ్ డమ్ నఽిండి వసఽా నన అత్యింత్ 
ఉననత్ సా భ ద్వీతృక్షిక పరయటన ఈ హెచ ఆర హెచ రన్సా సల్ాాన్స బిన్స అబుు ల్ అజీజ్ అల్  
సౌడ్ పరయటన.  2010 ల్ో మియాద్ కు పరధసన మింతిర డస. మనోాహన్స సింగ్ అధికర పరయటన 
మమియు 28 పబరవమి 2010 న సింత్కల్ు జమిగిన మియాద్ డికామైషన్స మన ద్వీతృక్షిక 
బింధసతున భదరత్, ఆమిిక, రక్షణ మమియు మజకీయ అింశల్నఽ కల్ుపుకొనన ఓ వయయహ్వత్ాక 
ఫాగసీమయ సా భక   ించసభ. 
 
3. ఈ పరయటన ల్ో హిస్ మయల్ హైెనెస్ా యువమజు మష్రపతితు శీ్ర పరణబ్ ముఖమిి తు 
వెళ్ళి కల్ుసా రు  మమియు  పరధసన మింతిర , డస మనోాహన్స సింగ్ ణో సమావేశమవుణసరు .  
ఆయన ఉప మష్రపతి, శీ్ర ఏిం. హమీద్ అనసామీ ణో ద్వీతృక్షిక చరిల్ు జరుపుణసరు. 



4. ఇరు దేశల్ పరజల్ మధ్య వునన దగగమి సింబింధసల్  వ ఆధసరపడడ  ఫారత్ మమియు 
సౌదీ అరబియా బింధసల్ు సననహపయరీకబ ైనవి.  ఇటీవలి సింవత్ామల్ల్ో, ఎనమిి స కయయమిట,ి 
వయతృరము మమియు మౌలిక సదఽతృయాల్ అభివిదిి  తృర జ కు్ ల్ు వింటి ముఖయబ ైన పరసపర 
ఆసక ా కలిగిన రింగల్ల్ో ద్వీతృక్షిక సహకరముల్ో గణతూయబ ైన పుమోగతి వచ్చిింద.ి  
 
5. 2012-13 ల్ో 43 బిలియన్స డసల్రా ద్వీతృక్షిక వయతృరముణో, సౌదీ అరబియా మనకు 
నసల్ుగవ  దు  వయతృర ఫాగసీమి అభింద.ి  2012-13 ల్ో దసదసపు ఐదవ వింత్ర ఆభల్ 
దిగుమత్రల్ు చేస, ఫారత్ కు కయీ డ్ ఆభల్ సరఫమ ల్ో సౌదీ అరబియా మనకు అతి  దు  
సరఫమదసరు అభింద.ి  
 
6. సౌదీ అరబియా ల్ో ఫారతీయుల్ు అతి దు  తృశిత్య పరజల్ సమూహము  మమియు 
అతిధి దేశము యొకక పుమోగతి మమియు అభివిదిు  ల్ో వమి అనఽకయల్ సహకరము బాగ 
గుమాిించబడిింది.  సౌదీ అరబియా ల్ో పరసఽా త్ిం  2.88 మిలియనాకు  వగ ఫారతీయుల్ు పతు 
చేసఽా నసనరు.   
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