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ಕುವೆೈತ್ ವಿದೆೇಶಯಾಂಗ ಸಚಿವ ಮತ್ುು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ವಾವಹಯರಗಳ ರಯಜ್ಾ 
ಸಚಿವರಯದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶೆೇಕ್ ಡಯ. ಅಹ್ಮದ್ ನಯಸಿರ್ ಅಲ್-ಮೊಹ್ಮಮದ್ ಅಲ್-
ಸಬಯ ರವರ ಭಾರತದ ಭೆೇಟಿ (ಮಯರ್ಚ್ 17-18, 2021) 

ಮಾರ್ಚ್ 18, 2021 

 

ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿದ ೇಶಾಾಂಗ ಸಚಿವ ಡಾ.ಎಸ್.ಜ ೈಶಾಂಕರ್ ರವರ ಆಹ್ಾಿನದ ಮೇರ ಗ  ಕುವ ೈತ್ ವಿದ ೇಶಾಾಂಗ ಸಚಿವ ಮತುು 
ಕ್ಾಾಬಿನ ಟ್ ವಾವಹ್ಾರಗಳ ರಾಜ್ಾ ಸಚಿವರಾಗಿದದ ಅವರ ಶ ರೇಷ್ಠ ಶ ೇಖ್ ಡಾ.ಅಹಮಮದ್ ನಾಸಿರ್ ಅಲ್-ಮೊಹಮಮದ್ ಅಲ್-
ಸಬಾ ರವರು ಭಾರತಕ್ ೆ ಭ ೇಟಿ ನ್ವೇಡಿದರು.ಇಬ್ಬರು ಸಚಿವರು 18 ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರ ಬ ಳಿಗ ೆ ಭ ೇಟಿಯಾದರು ಮತುು 
ಇಾಂಡ  ೇ-ಕುವ ೈತ್ ದ್ವಿಪಕ್ಷೇಯ ಸಾಂಬ್ಾಂಧಗಳ ಎಲ್ಾಾ ಅಾಂಶಗಳನುು ಪರಿಶೇಲಿಸಿದರು ಹಾಗೂ ಪ್ಾರದ ೇಶಕ ಬ ಳವಣಿಗ ಗಳ 
ಬ್ಗ ೆ ಚಚಿ್ಸಿದರು. ಎರಡು ದ ೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಾಾಂಪರದಾಯಿಕ ಹಾಗೂ ಸ ುೇಹಪರ ಸಾಂಬ್ಾಂಧಗಳಿಗ  ಹ್ ಚಿಿನ 
ಚಲನಶೇಲತ ಯನುು ತರುವ ಮಾಗ್ಗಳನ್ುು ಮತುು ವಿಧಾನಗಳನುು ಅವರು ಪರಿಶ  ೇಧಿಸಿದರು. 
 

ವಿದ ೇಶಾಾಂಗ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶ ೇಕ್ ಡಾ.ಅಹಮಮದ್ ನಾಸರ್ ರವರು ಕುವ ೈತ್ ಪರಧಾನ ಮಾಂತ್ರರಯಿಾಂದ ವಿದ ೇಶಾಾಂಗ 
ಸಚಿವರಿಗ  ಒಂದು ಪತರವನುು ಸಹ ಹಸಾುಾಂತರಿಸಿದರು, ಇದರಲಿಾ ಅವರ ಶ ರೇಷ್ಠ ಶ ೇಖ್ ಸಬಾ ಖಾಲಿದ್ ಅಲ್-ಹಮದ್ ಅಲ್-
ಸಬಾ ರವರು ಪರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಶರೇ ನರ ೇಾಂದರ ಮೊೇದ್ವಯವರನುುದ ದೇಶಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. 
 

ಸಾಂಬ್ಾಂಧವನುು ಕ್ಾಪ್ಾಡಿಕ್  ಳಳಲು ವಿದ ೇಶಾಾಂಗ ಮಾಂತ್ರರಗಳ ಮಟ್ಟದಲಿಾ ಜ್ಾಂಟಿ ಮಾಂತ್ರರಮಂಡಲದ ಆಯೇಗವನುು 
ಸಾಾಪಿಸುವ ಕುರಿತು ಜ್ಾಂಟಿ ಹ್ ೇಳಿಕ್ ಯನುು ಭ ೇಟಿಯ ಸಮಯದಲಿಾ ನ್ವೇಡಲ್ಾಯಿತು. ಜ್ಾಂಟಿ ಆಯೇಗದ ಸಭ  (ಜ ಸಿಎಾಂ) 
ವಿದ ೇಶ ಕಚ ೇರಿ ಸಮಾಲ್  ೇಚನ ಗಳು ಮತುು ಜ್ಾಂಟಿ ಕ್ಾಯ್ ಗುಾಂಪುಗಳಾಂತಹ ಎಲ್ಾಾ ದ್ವಿಪಕ್ಷೇಯ ಸಾಾಂಸಿಾಕ 
ಕ್ಾಯ್ಕರಮಗಳಿಗ  ಒಾಂದು ಛತ್ರರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕ್ಾಯ್ನ್ವವ್ಹಿಸುತುದ . ಹ್ ೈಡ  ರೇಕ್ಾಬ್್ನ ಗಳು, ಮಾನವಶಕ್ತು ಮತುು ಚಲನ  
ಮತುು ಆರ  ೇಗಾ ರಕ್ಷಣ ಯಲಿಾ ಅಸಿುತಿದಲಿಾರುವ ಜ್ಾಂಟಿ ಕ್ಾಯ್ ಗುಾಂಪುಗಳ ಜ  ತ ಗ , ವಾಾಪ್ಾರ ಮತುು ಹ ಡಿಕ್ , ರಕ್ಷಣಾ 
ಮತುು ಭದರತ  ಇತಾಾದ್ವಗಳ ಮೇಲ್  ಹ್  ಸ ಜ್ಾಂಟಿ ಕ್ಾಯ್ ಗುಾಂಪುಗಳನುು ಸಾಾಪಿಸಲು ಉದ ದೇಶಸಲ್ಾಗಿದ . 
 

ಫ ಬ್ರವರಿ 2021 ರಲಿಾ ಕುವ ೈತ್ ಗ  200,000 ಡ  ೇಸ್ 'ಮೇಡ್ ಇನ ಇಾಂಡಿಯಾ' ಕ್  ೇವಿಶೇಲ್್ ಲಸಿಕ್ ಗಳನುು ಸರಬ್ರಾಜ್ು 
ಮಾಡಿದದಕ್ಾೆಗಿ ವಿದ ೇಶಾಾಂಗ ವಾವಹ್ಾರಗಳ ಸಚಿವ ಡಾ. ಅಹಮದ್ ನಾಸಿರ್ ರವರು ಭಾರತ ಸಕ್ಾ್ರಕ್ ೆ ಧನಾವಾದ 



ತ್ರಳಿಸಿದರು. ಕುವ ೈತ್ ನಲಿಾ ದ  ಡ್ ಭಾರತ್ರೇಯ ಸಮುದಾಯವನುು ಆತ್ರಥ್ಾ ವಹಿಸಿದದಕ್ಾೆಗಿ ಮತುು Covid-19 ಸಾಾಂಕ್ಾರಮಿಕ 
ರ್ೂೇಗದ ಸಮಯದಲಿಾ ಅವರನುು ನ  ೇಡಿಕ್  ಾಂಡಿದದಕ್ಾೆಗಿ ವಿದ ೇಶಾಾಂಗ ಸಚಿವರು ಕುವ ೈತ್ ನ ನಾಯಕತಿ ಮತುು ಸಕ್ಾ್ರಕ್ ೆ 
ಧನಾವಾದ ತ್ರಳಿಸಿದರು. ಭಾರತ್ರೇಯ ಸಮುದಾಯವು ಶೇಘ್ರದಲ್ ಾೇ ಹ್ ಚಿಿನ ಸಾಂಖ ಾಯಲಿಾ ಕುವ ೈತ್ ಭ ೇಟಿಯನುು 
ಪುನರಾರಾಂಭಿಸಲು ಸಾಧಾವಾಗುತುದ  ಎಾಂದು ಅವರು ಆಶಸಿದರು. Covid-19 ಸಾಾಂಕ್ಾರಮಿಕ ರ  ೇಗದ ವಿರುದಧದ 
ಹ್  ೇರಾಟ್ದಲಿಾ ಭಾರತದ ನ್ವರಾಂತರ ಬ ಾಂಬ್ಲವನುು ಅವರು ಕುವ ೈತ್ ಗ  ಭರವಸ  ನ್ವೇಡಿದರು. ಆರ  ೇಗಾ ಭದರತಾ ಕ್ ೇತರದಲಿಾ 
ಸಹಕ್ಾರವನುು ಹ್ ಚಿಿಸುವ ಬ್ಗ ೆ ಎರಡ  ಕಡ ಯವರು ಒತುು ನ್ವೇಡಿದರು. 
 

ಕುವ ೈತ್ ನ ಅತ್ರದ  ಡ ್ವಾಾಪ್ಾರ ಪ್ಾಲುದಾರರಲಿಾ ಭಾರತವು ಒಾಂದಾಗಿದ . ಇಾಂಧನ, ವಾಾಪ್ಾರ, ಆರ  ೇಗಾ ರಕ್ಷಣ , ರಕ್ಷಣಾ 
ಮತುು ಭದರತ , ವಿಜ್ಞಾನ ಮತುು ತಾಂತರಜ್ಞಾನ, ಐಟಿ, ಸ ೈಬ್ರ್ ಭದರತ , ಸಾಂಸೃತ್ರ, ಶಕ್ಷಣ ಮತುು ಪರವಾಸ  ೇದಾಮ ಮುಾಂತಾದ 
ಕ್ ೇತರಗಳಲಿಾ ಸಾಂಬ್ಾಂಧವನುು ಮತುಷ್ುಟ ಬ್ಲಪಡಿಸಲು ಹಲವು ಮಹತಿದ ಅವಕ್ಾಶಗಳಿವ . ಇಾಂಧನ, ಮ ಲಸೌಕಯ್, 

ಆಹ್ಾರ ಭದರತ , ಆರ  ೇಗಾ ರಕ್ಷಣ  ಮತುು ಶಕ್ಷಣ ಸ ೇರಿದಾಂತ  ವಿವಿಧ ಕ್ ೇತರಗಳಲಿಾ ಭಾರತದಲಿಾ ಹ್ ಚಿಿನ ಹ ಡಿಕ್  ಮಾಡಲು 
ವಿದ ೇಶಾಾಂಗ ಸಚಿವರು ಕುವ ೈತ್ ಗ  ಆಹ್ಾಿನ ನ್ವೇಡಿದರು. 
 

ಇಬ್ಬರು ಮಾಂತ್ರರಗಳು ಇತ್ರುೇಚಿನ ಪ್ಾರದ ೇಶಕ ಮತುು ಅಾಂತರರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಬ ಳವಣಿಗ ಗಳನುು ಪರಿಶೇಲಿಸಿದರು ಹಾಗೂ 
ಬ್ಹುಪಕ್ಷೇಯ ವ ೇದ್ವಕ್ ಗಳಲಿಾ ಪರಸಪರ ಆಸಕ್ತುಯ ಸಮಸ ಾಗಳನುು ನ್ವಕಟ್ವಾಗಿ ಸಾಂಘ್ಟಿಸಲು ಒಪಿಪದರು. 2021-22 ರ 
ಅವಧಿಯಲಿಾ ಎರಡು ತಾಂಡಗಳು ಜ್ಾಂಟಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ತಾಾಂತ್ರರಕ ಸಾಂಬ್ಾಂಧಗಳನುು ಸಾಾಪಿಸಿದ 60ನ ೇ ವಾಷ್ಟ್್ಕ್  ೇತಸವವನುು 
ಆಚರಿಸಲಿವ . 
 

ನವ ದೆಹ್ಲಿ 

ಮಯರ್ಚ್ 18, 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


