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H.E. இன் இந்தியாவுக்கு வருகை குகவத் 
மாநில வவளியுறவு மந்திரி மற்றும் 
அகமச்சரகவ விவைாரங்ைளுக்ைான MOS ( 
மார்ச் 17-18,2021)  ஷேக் டாக்டர் அைமது நாசர் 
அல் முைமது அல்-சபா. 
மார்ச் 18, 2021 

 

எச்.இ ஷேக் (டாக்டர்) அைமது நாசர் அல் முைமது அல்-சபா, வவளியுறவு 
மந்திரி மற்றும் அகமச்சரகவ விவைாரங்ைளுக்ைான மாநில அகமச்சர், 
குகவத் மாநிலம், வவளிவிைார அகமச்சர் டாக்டர். எஸ். வெய்சங்ைரின் 
அகைப்பின் ஷபரில் இந்தியாவிற்கு 17-18, மார்ச் 2021 இல் விெயம் 
வசய்தார். இரு அகமச்சர்ைளும் மார்ச் 18 ைாகல சந்தித்து இந்தியா- 
குகவத் இருதரப்பு உறவின் அகனத்து அம்சங்ைகளயும் மறுஆய்வு 
வசய்து பிராந்திய முன்ஷனற்றங்ைள் குறித்து விவாதித்தனர். இரு 
நாடுைளுக்ைிகடயிலான பாரம்பரிய மற்றும் நட்பு உறவுைளில் ஷமலும் 
ஆற்றகல வைங்குவதற்ைான வைிைகளயும் வைிைகளயும் அவர்ைள் 
ஆராய்ந்தனர்.  

 

வவளியுறவு மந்திரி எச்.இ.ஷேக் டாக்டர். அைமது நாசர் குகவத் பிரதம 
மந்திரி எச்.இ ஷேக் சபாஹ் ைாலித் அல் –ஹமாத் அல்-சாபாஹ்வின் 
பிரதம மந்திரி நஷரந்திர ஷமாடி அவர்ைளுக்ைான ைடிதத்கத வவளிவிைார 
அகமச்சரிடம் வைங்ைினார். 
  

இந்த விவாைரத்தின் ஷபாது வவளியுறவு மந்திரிைளின் மட்டத்தில் கூட்டு 
மந்திரிைள் ஆகையத்கத நிறுவுவது வதாடர்பான கூட்டு ஆறிக்கை 



விெயத்தின் ஷபாது வவளியிடப்பட்டது. கூட்டு ஆகையக் கூட்டம் 
(ஷெ.சி.எம்.) வவளியுறவு அலுவலை ஆஷலாசகனைள் மற்றும் கூட்டு 
வசயற்குழுக்ைள் ஷபான்ற அகனத்து நிறுவன ஈடுபாடுைளுக்கும் ஒரு 
குகடயாை வசயல்படும், கஹட்ஷராைார்பன்ைள், மனிதவளம் மற்றும் 
இயக்ைம் மற்றும் சுைாதாரப் பாதுைாப்பு ஆைியவற்றில் தற்ஷபாதுள்ள கூட்டு 
வசயற்குழுக்ைகளத் தவிர, வர்த்தைம் மற்றும் முதலீடுைள், இராணுவம் 
மற்றும் பாதுைாப்பு ஷபான்றவற்றில் புதிய வெ.டபிள்யு.ெி. 
 

வவளியுறவு அகமச்சர் எச்.இ பிப்ரவரி 2021 இல் குகவத்துக்கு200,000 

ஷடாஸ், “ஷமட் இன் இந்தியா” ஷைாவிேில்ட் தடுப்பூசிைகள 
வைங்ைியதற்ைாை இந்திய அரசுக்கு ஷேக் டாக்டர் அைமது நாசர் நன்றி 
வதரிவித்தார். குகவத்தில் ஒரு வபரிய இந்திய சமூைத்கத 
நடத்தியகமக்கும் தகலகம மற்றும் குகவத் மாநில அரசுக்கு 
வவளிவிைார அகமச்சர் நன்றி வதரிவித்தார்.ஷைாவிட் 19 

வதாற்றுஷநாய்ைளின் ஷபாது அவற்கற ைவனித்து வைாள்வது. இந்திய 
சமூைம் அதிை எண்ைிக்கையில் குகவத்துக்ைான பயைத்கத மீண்டும் 
வதாடங்ை முடியும் என்று அவர் நம்பினார். ஷைாவிட் 19 வதாற்றுஷநாய்க்கு 
எதிரான ஷபாராட்டத்தில் குகவத் மாநிலத்திற்கு இந்தியாவின் 
வதாடர்ச்சியான ஆதரகவ அவர் வவளிப்படுத்தினார். இரு தரப்பினரும் 
சுைாதாரப் பாதுைாப்பில் ஒத்துகைப்கப ஷமம்படுத்த ஷவண்டியதன் 
அவசியத்கத வலியுறுத்தினர். 
 

குகவத்தின் மிைப்வபரிய வர்த்தை பங்ைாளிைளில் இந்தியாவும் உள்ளது. 
எரிசக்தி, வர்த்தைம், சுைாதாரம், இராணுவம் மற்றும் பாதுைாப்பு அறிவியல் 
மற்றும் வதாைில்நுட்பம், தைவல் வதாைில்நுட்பம், இகையப் 
பாதுைாப்பு,ைலாச்சாரம்,ைல்வி மற்றும் சுற்றுலா ஷபான்ற துகறைளில் 
உறவுைகள ஷமலும் வலுப்படுத்தவும் ஆைப்படுத்தவும் குறிப்பிடத்தக்ை 
வாய்ப்புைள் உள்ளன.எரிசக்தி, உள்ைட்டகமப்பு, உைவுப் பாதுைாப்பு, 
சுைாதாரம் மற்றும் ைல்வி உள்ளிட்ட பல்ஷவறு துகறைளில் 
குகவத்திலிருந்து இந்தியாவுக்கு அதிை முதலீடுைகள வவளியுறவு 
அகமச்சர் அகைத்தார். 
 

இரு அகமச்சர்ைளும் சமீபத்திய பிராந்திய மற்றும் சர்வஷதச 
முன்ஷனற்றங்ைகள மறுஆய்வு வசய்தனர்,ஷமலும் பலதரப்பு மன்றங்ைளில் 



பரஸ்பர ஆர்வத்தின் பிரச்சிகனைள் குறித்து வநருக்ைமாை ஒருங்ைிகைக்ை 
ஒப்புக்வைாண்டனர். 2021-22 ைாலப்பகுதியில் இரு தரப்பினரும் கூட்டாை 
இராெதந்திர உறவுைகள ஏற்படுத்திய 60 வது ஆண்டு நிகறகவக் 
வைாண்டாடுவார்ைள்.     

 

நியூ டெல்லி 
மார்ச் 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. 


