
Visit of External Affairs Minister of India to Qatar 

(December 27-28, 2020) 
December 28, 2020 

______________________________________________________________________
ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യമന്ത്ന്ത്ിയുടെ ഖത്തർ സന്ദർശനം (ഡിസംബർ 27-28 ,2020)  

ഡിസംബർ 28, 2020 

 
ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യമന്ത്ന്ത്ി ദഡാ .എസ് ജയശങ്കർ ഡിസംബർ 27-28 

േിവസങ്ങളിലായി, ഇന്ത്യയിദലക്ക് ഔദേയാഗിക സന്ദർശനം നെത്തി. 
സന്ദർശനത്തിനിെയിൽ അദേഹം ര്ാജയടത്ത അമീർ, അമീറിന്ടറ പിതാവ്, 

ന്ത്പധാനമന്ത്ന്ത്ി കൂൊടത ആഭ്യന്ത്ര് മന്ത്ന്ത്ി എന്നിവര്ുമായും കൂെിക്കാഴ്ച നെത്തി 
കൂൊടത ഉപന്ത്പധാനമന്ത്ന്ത്ിയായും വിദേശകാര്യമന്ത്ന്ത്ിയുമായും വിശേമായ 

ചർച്ചകള ം നെത്തിയിര്ുന്നു. 
 

ദകാവിഡ്-19 സമയടത്ത ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ളവര്ക്ക്ക് നൽകിയ ജാന്ത്ഗതയിൽ നന്ദി 
പറയുന്നതിനായി അമീർ ടെയ്ഖ് തമിം ബിൻ ഹമദ് അൽ താനിടയ 

ഇന്ത്യയിദലക്ക് ക്ഷണിച്ച ടകാണ്ടുള്ള ന്ത്പധാനമന്ത്ന്ത്ി ന്ത്ശീ. നദര്ന്ത്ന്ദ ദമാേിയുടെ 

വയക്തിഗത ക്ഷണം അദേഹം കകമാറി.അമീർ ക്ഷണം സവീകര്ിക്കുകയും 

ഏറ്റവുമെുത്ത തിയ്യതിയിൽ ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുടമന്ന് വാക്ക് നൽകുകയും 

ടചയ്ഖതു. ഊർജം, നിദക്ഷപങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ദമഖലയിൽ ന്ത്പവർത്തന 

സംഘങ്ങൾ ര്ൂപീകര്ിക്കുന്നതിന് തീര്ുമാനടമെുത്ത ഇന്ത്യൻ 

ന്ത്പധാനമന്ത്ന്ത്ിയുമായുള്ള ടെലിദ ാൺ സംഭ്ാെണം അദേഹം അനുസ്മര്ിക്കുകയും 

ടചയ്ഖതു.ഈ തീര്ുമാനം നെപ്പിലാക്കാൻ ഇര്ു വിഭ്ാഗവും ന്ത്ശമിച്ച  

ടകാണ്ടിര്ിക്കുകയാണ്.. 

 

അമീറിന്ടറ പിതാവായ അമീർ അദഹ് ഹമദ് ബിൻ ഖലീ  അൽ താനി, 
ഖാതിര്ിലുള്ള ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ സംഭ്ാവനകടള ന്ത്പശംസിക്കുകയും 

ഇന്ത്യയിദലക്കുള്ള  തങ്ങള ടെ സന്ദർശനടത്ത അനുസ്മര്ിക്കുകയും ടചയ്ഖതു.ഇന്ത്യ 

-ഖത്തർ ബന്ധങ്ങളിൽ അദേഹം തുെർന്ന് നൽകിവര്ുന്ന മാർഗ നിർദേശങ്ങൾക്ക് 
വിദേശകാര്യ മന്ത്ന്ത്ി നന്ദി അറിയിച്ച .ആദഗാളതലത്തിലും ന്ത്പാദേശിക തലത്തിലും 

ഉള്ള അദേഹത്തിൻടറ ഉൾകാഴ്ചകടളയും വിദേശകാര്യമന്ത്ന്ത്ി അഭ്ിനന്ദിച്ച . 

 

  



ഉഭ്യകക്ഷി സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങള ം സുര്ക്ഷാ സഹകര്ണവും 

ടമച്ചടപ്പെുത്തുന്നതിന് ന്ത്പധാനമന്ത്ന്ത്ിയും ആഭ്യന്ത്ര്മന്ത്ന്ത്ിയുമായ ടെയ്ഖ് ഖാലിദ് 

ബിൻ അബ്ദ ൽ അസീസ് അൽ താനി വിദേശകാര്യകാര്യമന്ത്ന്ത്ിയുമായി ചർച്ചകൾ 

നെത്തി. 
 

ഉപ ന്ത്പധാനമന്ത്ന്ത്ിയും വിദേശകാര്യമന്ത്ന്ത്ിയുമായ ടെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ 

അബ്ദ ൽ റഹ്മാൻ ബിൻ ജാസ്ിം അൽ താനിയുമായി ഇര്ു ര്ാജയങ്ങൾക്കും 

താല്പര്യമുള്ള ന്ത്പാദേശികവും അന്ത്ർദേശീയവുമായ ന്ത്പശ്നങ്ങടള 

വിദേശകാര്യമന്ത്ന്ത്ി ചർച്ച ടചയ്ഖതു.ഊർജം, വാണിജയം, നിദക്ഷപം, ഭ്ക്ഷണ 

സംസ്കര്ണം, ആദര്ാഗയ പര്ിചര്ണം,സംസ്കാര്ം, ന്ത്പതിദര്ാധം, കൂൊടത സുര്ക്ഷ 

എന്നിങ്ങടന ബഹുമുഖമായ ദമഖലകളിൽ ഉഭ്യകക്ഷി ബന്ധങ്ങൾ 

ശക്തിടപ്പെുത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങടള ക്കുറിച്ച ം  ഇര്ു ദനതാക്കള ം തമ്മിൽ 

സംസാര്ിച്ച .ബഹുര്ാന്ത്ര ദ ാറമുകളിൽ ഇര്ു വിഭ്ാഗങ്ങള്കക്കും താല്പര്യമുള്ള 

വിെയങ്ങളിൽ  സ്ഥിര്മായ ഏദകാപനവും സഹകര്ണവും നിലനിർത്തുന്നതിന് 

അവർ അംഗീകര്ിച്ച . 2021 ടല ആയ ദജായിന്് കമ്മീെൻ മീറ്റിംഗിൽ 

പടങ്കെുക്കുന്നതിന് ഖത്തറിന്ടറ ഉപന്ത്പധാനമന്ത്ന്ത്ിടയയും 

വിദേശകാര്യമന്ത്ന്ത്ിടയയും ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യമന്ത്ന്ത്ി സവാഗതം ടചയ്ഖതു. 
 

ഖത്തർ ദചംബർ ദ ാർ ടകാദമഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ന്ത്െി, ഖത്തർ ബിസിടനസ്്മാൻ 

അദസാസിദയെൻ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള ബിസിടനസ്് ദനതാക്കള മായും 

വിദേശകാര്യമന്ത്ന്ത്ി സംസാര്ിച്ച .ഇന്ത്യയുമായുള്ള വയവസായ ബന്ധങ്ങളിൽ 

അവർ പുലർത്തുന്ന ന്ത്പതിബന്ധതടയ അദേഹം അഭ്ിനന്ദിക്കുകയും ആത്മനിർബർ 

ഭ്ാര്തിലൂടെ വര്ാനിര്ിക്കുന്ന അവസര്ങ്ങടളക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുകയും 

ടചയ്ഖതു.   
 

ഖത്തറിടല ഇന്ത്യൻ സമൂഹവുമായി വിർചവലായി അദേഹം  

സംവേിച്ച .ദകാവിഡ്-19 ന്ത്പതിസന്ധികടള ദനര്ിെുന്നതിനുള്ള സമൂഹത്തിടല 

സംഭ്ാവനകടള അദേഹം ന്ത്പശംസിച്ച . ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയായ L & T ഖത്തർ 

പങ്കാളികളായ അൽ ബാലാഹ് ദന്ത്ഗാപ്പ മായി ദചർന്ന് നിർമിച്ച അഹമ്മദ് ബിൻ 

അൽ FIFA ദേഡിയവും    ഖത്തറിടല ദേശീയ മയൂസിയവും അദേഹം സന്ദർശിച്ച . 

 
ദോഹ  

28 ഡിസംബർ , 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. 


