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కువెైట్ విదేశాాంగ మాంత్రి మరియు కేబినెట్ వ్యవ్హారాల సహాయ మాంత్ర ి
(ఎాంఓఎస్) గౌరవ్నీయ షేక్ డా. అహ్మద్ నాసర్ అల్-మహ్మమద్ అల్-
సాబాహ్ భారత్ పరయటన (మారిి 17-18, 2021) 
మార్చి 18, 2021 
 

గౌరవనీయ విదేశీ వయవహార్ాల మంతి్ర (ఈఏఎం) డా. ఎస్. జ ైశంకర్ ఆహాానం మేరకు, కువ ైట్ విదేశాంగ మంత్రి 
మర్చయు కేబిన ట్ వయవహార్ాల సహాయ మంత్రి (ఎంఓఎస్) గౌరవనీయ షేక్ (డా.) అహ్మద్ నాసర్ అల్-
మహ్మమద్ అల్-సాబాహ్ 2021 మార్చి  17-18 తేదీలలో  భారత లల పరయట ంచారు. ఇరువురు మంత్రిలు 18 మార్చి 
2021న ఉదయం సమావేశమయాయరు అలాగే భారత-కువ ైట్ ల మధ్య సంబంధాలలో ని అనిి అంశాలనూ 
సమీక్షంచారు, అదేవిధ్ంగా పాింతీయ పర్చణామాలప ై చర్చించారు. ఇరు దేశాల మధ్య న లకొని సాంపదిాయ 
మర్చయు స్ేిహ్పూరాక సంబంధాలను మర్చంత్ జోరందుకునేలా చేయడానికి అవసరమ ైన మార్ాా లను కూడా 
వారు అనేాష ంచారు. 
 
పధిాన మంత్ర ిశీన నర్ేంద ిదీదీని ఉదిేంం క కువ ైట్ పధిాన మంత్రి గౌరవనీయ షేక్ సాబాహ్ లాద్ద్ అల్-హ్మాద్ 
అల్-సాబాహ్ ర్ాస్ న లేలను కూడా విదేశాంగ మంత్రి గౌరవనీయ షేక్ డా. అహ్మద్ నాసర్ ఈఏఎంకు అందజేశారు. 
విదేశాంగ కార్ాయలయ సంపది ంపులు మర్చయు జాయంట్ వర్చకంగ్ గరన పుల వంట  అనిి ద్ైాపాక్షక సంసాా గత్ 
చరిలనిింట కీ జాయంట్ కమిషన్ సమావేశం (జేసీ్ఎం) ఒక పధిానమ ైన వేద కగా వయవహ్ర్చస్త ంద . హ ైడరికారబన్్, 
కార్చమకులు మర్చయు ర్ాకప్ కలు, అలాగే ఆర్ోగయ సంరక్షణప ై పసిుత త్ం ఉని జాయంట్ వర్చకంగ్ గరన పు 
(జేడబరో ూజీ)లకు తోడు, కొత్తగా ప టటు బడులు, రక్షణ మర్చయు భదతి్ త్ద త్ర్ాలప ై జేడబరో ూజీలను ఏర్ాాటట 
చేయాలని భావిసుత నాిరు. 
 
2021 ఫ బవిర్చలల 2,00,000 డరసుల ‘మేడషన్ ఇండషయా’ కోవిషీల్్ వాయకి్న్ లను కువ ైట్ కు సరఫర్ా చేస్ నందుకు 
గాను విదేశాంగ మంత్రి గౌరవనీయ షేక్ డా. అహ్మద్ నాసర్ భారత్ పభిుతాానికి ధ్నయవాదాలు త్ద్యజేశారు. 
కోవిడ్-19 మహ్మామర్చ సమయంలల ప దియెత్రత న భారతీయ పౌరులకు కువ ైట్ లల ఆశనయం కద్ాం కనందుకు, 



అలాగే వార్చ బాగోగులప ై శనదధతో వయవహ్ర్చం కనందుకు గాను కువ ైట్ పభిుత్ాం మర్చయు నాయకతాానికి విదేశీ 
వయవహార్ాల మంత్రి ధ్నయవాదాలు త్ద్పారు. భారతీయ పౌరులు మళో్ల త్ారలలనే కువ ైట్ కు ప ది సంలయలల 
త్రద్వ ళో్డానిి మొదలుప డతారని ఆయన ఆశాభావం వయకతం చేశారు. కోవిడ్-19 మహ్మామర్చప ై ప్ ర్ాటంలల 
కువ ైట్ కు భారత త్న చేదరడును కొనసాగచసుత ందని కూడా ఆయన పేర్కకనాిరు. ఆర్ోగయ భదతి్ రంగంలల 
సహ్కార్ానిి మర్చంత్ ప ంప ంద ంచుకోవాద్్న అవసరం ఉందని ఇరు పక్ాలు నొకికచ్పాాయ. 
 
కువ ైట్ కు అత్రప ది వాణిజయ భాగసాామయ దేశాలలో  భారత కూడా ఒకట గా ఉంద . ఇంధ్నం, వాణిజయం, ఆర్ోగయ 
సంరక్షణ, రక్షణ మర్చయు భదతి్, శాసత ర-సాంకేత్రకత్, ఐటీ, స్ ైబర్ భదతి్, సాంసకృత్రక, విదయ మర్చయు పర్ాయటకం 
రంగాలలో  సంబంధాలను మర్చంత్ బలలపేత్ం అలాగే విసత ృత్ం చేసుకోవడానికి కీలకమ ైన అవకాశాలు ఉనాియ. 
భారత లలని ఇంధ్నం, మౌద్క సదుపాయాలు, ఆహార భదతి్, ఆర్ోగయ సంరక్షణ మర్చయు విదయ వంట  విభిని 
రంగాలలో  కువ ైట్ నుం క మర్చనిి ప టటు బడులను విదేశీ వయవహార్ాల మంతి్ర ఆహాానించారు. 
 
తాజా పాింతీయ మర్చయ అంత్ర్ాా తీయ పర్చణామాలను కూడా ఇరువురు మంత్రిలు సమీక్షంచారు, అలాగే 
బహ్ుళ్పక్ష వేద కలలో  పరసార పయిోజనం కద్గచన అంశాలప ై సనిిహిత్ంగా సమనాయంతో మ ద్గేందుకు 
అంగీకర్చంచారు. త్మ మధ్య దౌత్య సంబంధాలకు 60వ వార్చికోత్్వానిి పురసకర్చంచుకొని 2021-22 
సంవత్్రంలల ఇరు పక్ాలు ఉమమడషగా వేడుకలను జరుపుకోనునాియ. 
 
నయయఢిలీ్ల 

మారిి 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. 


