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କୁଏତର ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କୟା ବିେଟ  ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମାେୟ ର ବଶଖ 
ଡକଟର ଅହମ୍ମେ ୋସରି ଅଲ-ମହମ୍ମେ ଅଲ-ସ ାଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ (17-18 ମାର୍ଚ୍ଚ 
2021) 
ମାର୍ଚ୍ଚ 18, 2021 
 
କୁଏତର ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କୟା ବିେଟ  ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମାେୟ ର ବଶଖ ଡକଟର ଅହମ୍ମେ ୋସରି ଅଲ-ମହମ୍ମେ ଅଲ-ସ ା 
17-18 ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ବର ମାେୟ ର ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକଟର ଏସ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ େମିନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରବମ ଭାରତ ଗସ୍ତବର 
ଆସଥିିବଲ। 18 ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ବର ଉଭୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାକ୍ଷାତ କର ି ଭାରତ-କୁଏତ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସମ୍ପକଚର ସମସ୍ତ େଗି ଉପବର ସମୀକ୍ଷା 
କରଥିିବଲ ଏ ଂ ଆଞ୍ଚଳକି  କିାଶ ଉପବର ଆବଲାଚୋ କରଥିିବଲ। େୁଇ ବେଶ ମଧ୍ୟବର ପାରମ୍ପାରକି ତଥା  ନୁ୍ଧତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଚ ସମ୍ପକଚକୁ ଅଧିକ 
ଗତଶିୀଳ କର ିାର ଉପାୟ ଏ ଂ ମାଧ୍ୟମ ଉପବର ବସମାବେ ଆବଲାଚୋ କରଥିିବଲ। 
 
ପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ େବରନ୍ଦ୍ର ବମାେୀଙୁ୍କ ସବମବାଧିତ କର ିକୁଏତର ପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରୀ ମାେୟ ର ବଶଖ ସ ା ଖାବଲେ ଅଲ-ହମାେ ଅଲ-ସ ାଙ୍କ 
ଏକ ପତ୍ର ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ମାେୟ ର ବଶଖ ଡକଟର ଅହମ୍ମେ ୋସରି ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ ପ୍ରୋେ କରଥିିବଲ। 
 
ଏହ ିଗସ୍ତ ସମୟବର ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସମ୍ପକଚ ସୁେୃଢ କର ିା ପାଇଁ ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତରବର ମିଳତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବୟାଗ ଗଠେ ଉପବର ଏକ 
ମିଳତି   ୃିତ୍ତି ଜାର ି କରାଯାଇଛ।ି ମିଳତି ଆବୟାଗ ବ ୈଠକ (ବଜସଏିମ୍) ସମସ୍ତ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ଆେୁଷ୍ଠାେକି ବଯାଗୋେ ବଯପରକି ି
ବ ୈବେଶକି କାଯଚୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ  ଚିାର ମିର୍ଚ ଏ ଂ ମିଳତି କାଯଚୟବଗାଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ଏକ ଛତା ଭା ବର କାଯଚୟ କର ି। ହାଇବରାକା ଚନ୍, 
ଶ୍ରମଶକି୍ତ ଏ ଂ ଗତଶିୀଳତା ଏ ଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ ା ଉପବର ଥି ା ମିଳତି କାଯଚୟବଗାଷ୍ଠୀ  ୟତୀତ  ାଣିଜୟ ଏ ଂ ପୁଞି୍ଜ  େିବିଯାଗ, 
ପ୍ରତରିକ୍ଷା ଏ ଂ ସୁରକ୍ଷା ଆେ ିବକ୍ଷତ୍ରବର େୂତେ ମିଳତି କାଯଚୟବଗାଷ୍ଠୀ ଗଠେ କର ିାକୁ ବଯାଜୋ କରାଯାଇଛ।ି 
 
ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ମାେୟ ର ବଶଖ ଡକଟର ଅହମ୍ମେ ୋସରି ବେ ୃଆରୀ 2021 ବର କୁଏତକୁ 200,000 ବଡାଜ ଭାରତ େମିିତ 
ବକାଭିସଲିଡ ଟକିା ବଯାଗାଇ ବେଇଥି ାରୁ ଭାରତ ସରକାରଙୁ୍କ ଧେୟ ାେ ଜଣାଇଛନ୍ତ।ି ବକାଭିଡ-19 ମହାମାରୀ ସମୟବର କୁଏତବର 
ଏକ  ଶିାଳ ଭାରତୀୟ ସମୁୋୟର ଯତ୍ନ ବେଇଥି ାରୁ ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କୁଏତ ସରକାରଙୁ୍କ ଧେୟ ାେ ଜଣାଇଛନ୍ତ।ି ବସ 
ଆଶା କରଛିନ୍ତ ିବଯ ଭାରତୀୟ ସମୁୋୟ ଖବୁ୍ ଶୀଘ୍ର ପୁେଃ କୁଏତ ଗସ୍ତ ଆରମ୍ଭ କର ିାକୁ ସକ୍ଷମ ବହବ । ବସ ବକାଭିଡ-19 ମହାମାରୀ 



 ବିରାଧବର ଲବଢଇବର କୁଏତକୁ ଭାରତର େରିନ୍ତର ସମଥଚେ ଜଣାଇଛନ୍ତ।ି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବକ୍ଷତ୍ରବର ସହବଯାଗ  ୃଦ୍ଧ ିକର ିାକୁ ଉଭୟ 
ପକ୍ଷ ଗୁରୁତ୍ୱାବରାପ କରଛିନ୍ତ।ି 
 
ଭାରତ କୁଏତର ପ୍ରମୁଖ  ାଣିଜୟ ଭାଗିୋରଙ୍କ ମଧ୍ୟବର ରହଛି।ି ଶକି୍ତ,  ାଣିଜୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ ା, ପ୍ରତରିକ୍ଷା ଏ ଂ େରିାପତ୍ତା,  ଜି୍ଞାେ ଏ ଂ 
ପ୍ରଯୁକି୍ତ େିୟା, ସୂଚୋ ଓ ପ୍ରଯୁକି୍ତ େିୟା, ସାଇ ର େରିାପତ୍ତା, ସଂସ୍କତୃ,ି ଶକି୍ଷା ଏ ଂ ପଯଚୟଟେ ପର ିବକ୍ଷତ୍ରଗୁଡକିବର ସମ୍ପକଚକୁ ଆହୁର ି
ମଜ ୁତ ଏ ଂ ଗଭୀର କର ିା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଚ ସୁବଯାଗ ରହଛି।ି ଶକି୍ତ, ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଖାେୟ ସୁରକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ ା ଏ ଂ ଶକି୍ଷା ସବମତ 
 ଭିିନ୍ନ ବକ୍ଷତ୍ରବର କୁଏତରୁ ଭାରତକୁ ଅଧିକ ପୁଞି୍ଜ  େିବିଯାଗ ପାଇଁ ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରଛିନ୍ତ।ି 
 
ଉଭୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାମ୍ପ୍ରତକି ଆଞ୍ଚଳକି ତଥା ଆନ୍ତଜଚାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗର ସମୀକ୍ଷା କରଥିିବଲ ଏ ଂ  ହୁପକ୍ଷୀୟ ମଞ୍ଚବର ପାରସ୍ପରକି ଆଗ୍ରହ 
ପ୍ରସଙ୍ଗବର ସମେବୟ ରକ୍ଷା କର ିାକୁ ସହମତ ବହାଇଥିବଲ। 2021-22 ବର ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମିଳତି ଭାବ  ବସମାେଙ୍କ ମଧ୍ୟବର 
କୂଟବେୈତକି ସମ୍ପକଚ ଗଠେର 60 ତମ  ାର୍ିକୀ ପାଳେ କରବି । 
 
େୂଆେଲି୍ଲୀ 
ମାର୍ଚ୍ଚ 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. 


