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ವಿದೇಶಾಾಂಗ ಸಚಿವ ಡಾ.ಎಸ್. ಜೈಶಾಂಕರ್ ರವರು 27–28 ಡಿಸಾಂಬರ್ 2020 ರವರೆಗೆ ಕತಾರ್ ಗೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ 

ಭೇಟಿ ನೇಡಿದರು. ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕತಾರ್ ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಮೇರ್ ಮತುು ಅವರ ತಾಂದ ಅಮೇರ್ 

ರವರೆ ಾಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಾಂತ್ರರ ಮತುು ಕತಾರ್ ನ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಹಾಗ  ಉಪ್ ಪ್ರಧಾನ ಮಾಂತ್ರರ ಮತುು ವಿದೇಶಾಾಂಗ 

ಸಚಿವರೆ ಾಂದಿಗೆ ವ್ಾಾಪ್ಕ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು. 

 

ಡಾ.ಎಸ್. ಜೈಶಾಂಕರ್ ರವರು ಪ್ರಧಾನ ಮಾಂತ್ರರ ಶ್ರೇ ನರೆೇಾಂದರ ಮೇದಿಯವರ ವೈಯಕ್ತುಕ ಸಾಂದೇಶವನುು ಶ್ರೇಷ್ಠ 

ಅಮೇರ್ ಶ್ೇಖ್ ತಮೇಮ್ ಬಿನ್ ಹಮೇದ್ ಅಲ್ ಥಾನಗೆ ಹಸಾುಾಂತರಿಸಿದರು, ಅವರನುು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೇಡುವಾಂತೆ 

ಆಹಾಾನಸಿದರು ಹಾಗ  Covid-19 ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ರೇಯ ಸಮುದಾಯವನುು ನ ೇಡಿಕ್ಕ ಾಂಡಿದದಕ್ಾೆಗಿ ಕತಾರ್ 

ಗೆ ಧನಾವ್ಾದ ತ್ರಳಿಸಿದರು. ಶ್ೇಘ್ರದಲ್ಿೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೇಡುವ ಆಹಾಾನವನುು ಅಮೇರ್ ಸಿಾೇಕರಿಸಿದರು. ಅವರು 

ಪ್ರಧಾನ ಮಾಂತ್ರರಯಾಂದಿಗಿನ ದ ರವ್ಾಣಿ ಸಾಂಭಾಷ್ಣೆಯನುು ನನಪಿಸಿಕ್ಕ ಾಂಡರು, ಈ ಸಾಂದರ್ೆದಲ್ಲಿ ಹ ಡಿಕ್ಕ ಮತುು 

ಶಕ್ತುಯ ಮೇಲ್ ಕ್ಾಯೆಪ್ಡೆಗಳನುು ಸಾಾಪಿಸಲು ಇಬಬರು ನಾಯಕರು ನಧೆರಿಸಿದದರು. ಈ ನಧಾೆರವನುು 

ಅನುಷ್ಾಠನಗೆ ಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ತರಯೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡ  ಕಡೆಯವರು ಇದಾದರೆ. 

 

ಅವರ ತಾಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಮೇರ್ ಶ್ೇಖ್ ಹಮದ್ ಬಿನ್ ಖಲ್ಲೇಫಾ ಅಲ್ ಥಾನ ಕತಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ರೇಯ ಸಮುದಾಯದ 

ಕ್ಕ ಡುಗೆಯನುು ಪ್ರಶಾಂಸಿಸಿದರು ಹಾಗ  ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೇಡಿದದನುು ನನಪಿಸಿಕ್ಕ ಾಂಡರು. ಭಾರತ-ಕತಾರ್ 

ಸಾಂಬಾಂಧಗಳ ಬಗೆೆ ನರಾಂತರ ಮಾಗೆದಶೆನ ನೇಡಿದ ವಿದೇಶಾಾಂಗ ಸಚಿವರು ಅವರಿಗೆ ಧನಾವ್ಾದ ತ್ರಳಿಸಿದರು. ಅವರು 

ಜಾಗತ್ರಕ ಮತುು ಪ್ಾರದೇಶ್ಕ ಅಭಿವೃದಿಿಯ ಒಳನ ೇಟಗಳಿಗಾಗಿ ತಾಂದ ಅಮೇರ್ ರವರನುು ಹ ಗಳಿದರು. 

 

ಪ್ರಧಾನ ಮಾಂತ್ರರ ಮತುು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶ್ೇಖ್ ಖಾಲ್ಲದ್ ಬಿನ್ ಖಲ್ಲೇಫಾ ಬಿನ್ ಅಬುದಲಜೇಜ್ ಅಲ್ ಥಾನ 

ಮತುು ವಿದೇಶಾಾಂಗ ಸಚಿವರು ದಿಾಪ್ಕ್ಷೇಯ ಆರ್ಥೆಕ ಮತುು ರ್ದರತಾ ಸಹಕ್ಾರವನುು ಬಲಪ್ಡಿಸುವ ಕುರಿತು 

ಚಚಿೆಸಿದರು. 

 

ವಿದೇಶಾಾಂಗ ಸಚಿವರು ಉಪ್ ಪ್ರಧಾನ ಮಾಂತ್ರರ ಮತುು ವಿದೇಶಾಾಂಗ ಸಚಿವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶ್ೇಖ್ ಮಹಮಮದ್ ಬಿನ್ 

ಅಬುದಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಬಿನ್ ಜಾಸಿಮ್ ಅಲ್ ಥಾನ ರವರೆ ಾಂದಿಗೆ ದಿಾಪ್ಕ್ಷೇಯ ಮತುು ಪ್ಾರದೇಶ್ಕ ಹಾಗ  

ಅಾಂತರರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಪ್ರಸಪರ ವಿಷ್ಯಗಳ ಬಗೆೆ ವಿವರವ್ಾದ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು. ಇಾಂಧನ, ವ್ಾಾಪ್ಾರ, ಹ ಡಿಕ್ಕ, ಆಹಾರ 

ಸಾಂಸೆರಣೆ, ಆರೆ ೇಗಾ ರಕ್ಷಣೆ, ಶ್ಕ್ಷಣ, ಸಾಂಸೆೃತ್ರ, ರಕ್ಷಣಾ ಮತುು ರ್ದರತೆ ಮುಾಂತಾದ ಕ್ಷೇತರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಪ್ಕ್ಷೇಯ 

ದಿಾಪ್ಕ್ಷೇಯ ಸಾಂಬಾಂಧವನುು ಬಲಪ್ಡಿಸುವ ಮಾಗೆಗಳನುು ಇಬಬರು ಸಚಿವರು ಚಚಿೆಸಿದರು. ಬಹುಪ್ಕ್ಷೇಯ 

ವೇದಿಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಪರ ಆಸಕ್ತುಯ ಎಲ್ಾಿ ವಿಷ್ಯಗಳ ಬಗೆೆ ನಯಮತ ಸಮಾಲ್ ೇಚನ ಮತುು ಸಮನಾಯವನುು 

ಕ್ಾಪ್ಾಡಿಕ್ಕ ಳಳಲು ಎರಡ  ಕಡೆಯವರು ಒಪಿಪದರು. 2021 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲರುವ ಮದಲ ಜಾಂಟಿ ಆಯೇಗದ ಸಭಗೆ 

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೇಡುವಾಂತೆ ವಿದೇಶಾಾಂಗ ಸಚಿವರು ಉಪ್ ಪ್ರಧಾನ ಮಾಂತ್ರರ ಮತುು ಕತಾರ್ ವಿದೇಶಾಾಂಗ ಸಚಿವರನುು 



ಆಹಾಾನಸಿದರು. 

 

ಕತಾರ್ ವ್ಾಣಿಜಾ ಮತುು ಕ್ಕೈಗಾರಿಕ್ಾ ಮಾಂಡಳಿ ಹಾಗ  ಕತಾರ್ ಉದಾಮ ಸಾಂಘ್ದ ಅಧಾಕ್ಷರು ಮತುು ಮಾಂಡಳಿ ಸದಸಾ 

ಸೇರಿದಾಂತೆ ಕತಾರ್ ಉದಾಮಗಳ ಾಂದಿಗೆ ವಿದೇಶಾಾಂಗ ಸಚಿವರು ಸಾಂವ್ಾದ ನಡೆಸಿದರು. ವಿದೇಶಾಾಂಗ ಸಚಿವರು 

ಭಾರತದ ಾಂದಿಗಿನ ವಾವಹಾರ ಸಹಭಾಗಿತಾಕ್ಕೆ ಅವರ ಬದಿತೆಯನುು ಪ್ರಶಾಂಸಿಸಿದರು ಮತುು ಸಾಾವಲಾಂಬಿ ಭಾರತದ 

ಮ ಲಕ ಉದಭವಿಸುವ ಹ ಸ ಅವಕ್ಾಶಗಳ ಬಗೆೆ ವಿವರಿಸಿದರು. 

 

ವಿದೇಶಾಾಂಗ ಸಚಿವರು ಕತಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ರೇಯ ಸಮುದಾಯದ ಾಂದಿಗೆ ಡಿಜಟಲ್ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. Covid-19 

ಸವ್ಾಲನುು ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಕ್ಕ ಡುಗೆಯನುು ಅವರು ಪ್ರಶಾಂಸಿಸಿದರು. ಕತಾರ್ ನ ಅಲ್ ಬಾಲ್ಾಗ್ 

ಗ ರಪ್ ಸಹಯೇಗದ ಾಂದಿಗೆ ಭಾರತ್ರೇಯ ಕಾಂಪ್ನ ಎಲ್ ಆಾಂಡ್ ಟಿ ನಮೆಸಿರುವ ಅಹಮದ್ ಬಿನ್ ಅಲ್ಲ ಫಿಫಾ 

ಕ್ತರೇಡಾಾಂಗಣಕ್ಕೆ ವಿದೇಶಾಾಂಗ ಸಚಿವರು ಭೇಟಿ ನೇಡಿದರು. ಅವರು ಕತಾರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ವಸುುಸಾಂಗರಹಾಲಯಕ ೆ ಭೇಟಿ 

ನೇಡಿದರು. 

ದ ೇಹಾ 

ಡಿಸಾಂಬರ್28, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 


