
Visit of External Affairs Minister of India to Qatar 

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

இந்திய வெளிெிகார அெமைச்சாின் கத்தார் ெிஜயம் ( டிசம்பர் 27-28,2020) 

டிசம்பர் 28,2020 

 

இந்திய வெளிெிகார அமைச்சர் டாக்டர் எஸ். வஜய்சங்கர் 2020 டிசம்பர் 27-28 ெமர இரண்டு 

நாள் பயணைாக தனித்தனியாக கத்தார் வசன்றார். இந்த ெிஜயத்தின் பபாது அெர் தனது 

உயர்நிமை அைீர் ைற்றும் தந்மத அைீர் ைற்றும் பிரதைர் ைற்றும் உள்துமற அமைச்சர் 

ஆகிபயாமர சந்தித்தார். கத்தார் ைற்றும் துமணப் பிரதைர் ைற்றும் வெளியுறவு அமைச்சருடன் 

கைந்துமரயாடல்கமள நடத்தினார்.  

 

டாக்டர் எஸ். வஜய்சங்கர் பிரதை ைந்திர் ஸ்ரீ நபரந்திர பைாடியின் தனிப்பட்ட வசய்திமய 

ஹிஸ் மஹவனஸ் அைீர் பேக்தைீம் பின் ஹைாத் அல் தானியிடம் ெழங்கி அெமர 

இந்தியாெிற்கு ெிஜயம் வசய்ய பகட்டுவகாண்டபதாடு Covid-19 காைத்தில் இந்திய 

சமூகத்தினமர நன்கு பாதுகாத்தமதயும் குறிப்பிட்டார்.ஒரு ஆரம்ப பததியில் இந்தியாவுக்கு 

ெருமக தரவுள்ள அமழப்மப அைீர் ஏற்றுக்வகாண்டார். பிரதைருடனான அெரது 

வதாமைபபசி உமரயாடமையும் அெர் நிமனவுகூர்ந்தார்,  இதன் பபாது இருதமைெர்களும் 

முதலீடு ைற்றும் ஆற்றல் வதாடர்பான பணிக்குழுக்கமள அமைக்க முடிவு வசய்தனர். 

இருதரப்பினரும் இந்த முடிமெ வசயல்படுத்தும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.      

 

கத்தாாில் இந்திய சமூகத்தின் பங்களிப்மப பாராட்டிய தந்மத அைீர் பேக்ஹைாத் பின் கலிபா 

அல் தானி, இந்தியாவுக்கு அெர் பைற்வகாண்ட  ெருமககமள அெர் நினவுகூர்ந்தார். 

இந்தியா- கத்தார் உறவுகள் குறித்த வதாடர் ெழிகாட்டுதலுக்கு ஈ.ஏ.எம். அெருக்கு நன்றி 

வதாிெித்தார். உைகளாெிய ைற்றும் பிராந்திய முன்பனற்றங்கள் குறித்த நுண்ணறிவுகளுக்காக 

அெர் தந்மத அைீமரப் பாராட்டினார்.  

பிரதைரும் உள்துமற அமைச்சருைான எச்.இ. பேக் காலித் பின் கலீபா பின் அப்துல்அஜிஸ் 

அல் தானி ைற்றும் ஈ.ஏ.எம். இருதரப்பு வபாருளாதார ைற்றும் பாதுகாப்பு ஒத்துமழப்மப 

ெலுப்படுத்துெது குறித்து ெிொதித்தனர்.ஈ.ஏ.எம் துமண பிரதைரும் வெளியுறவு 

அமைச்சருைான எச்.இ. பேக் முகைது பின் அப்துல்ரஹ்ைான் பின் ஜாசிம் அல் தானி 

இருதரப்பு ைற்றும் பரஸ்பர நைன்களின் பிராந்திய ைற்றும்சர்ெபதச பிரச்சிமனகள் குறித்து. 

எாிசக்தி, ெர்த்தகம்,முதலீடு, உணவு பதப்படுத்துதல், சுகாதாரம், கல்ெி, கைாச்சாரம், 

இராணுெம் ைற்றும் பாதுகாப்பு பபான்ற துமறகளில் பன்முக இருதரப்பு உறமெ 

ெலுப்படுத்தும் ெழிகள் குறித்து இரு அமைச்சர்களும் ெிொதித்தனர். பைதரப்பு அரங்குகளில் 

பரஸ்பர ஆர்ெத்தின் அமனத்து சிக்கல்களிலும் ெழக்கைான ஆபைாசமனகமளயும் 



ஒருங்கிணப்மபயும் பராைாிக்க அெர்கள் ஒப்புக்வகாண்டனர்.2021 ஆம் ஆண்டில் முதல் கூட்டு 

ஆமணயக் கூட்டத்திற்கு ெருமக தருைாறு துமண பிரதைர் ைற்றும் கத்தார் வெளியுறவு 

அமைச்சருக்கு ஈ.ஏ.எம். அமழப்பு ெிடுத்தது. 

கத்தார் ெர்த்தக ைற்றும் வதாழில்துமற சமப ைற்றும் கத்தார் ெர்த்தகர்கள் சங்கத்தின் 

தமைெர்கள் ைற்றும் குழு உறுப்பினர்கள் உட்பட கத்தார் ெணிகத் தமைெர்களுடன் ஈ.ஏ.எம். 

இந்தியாவுடனான ெணிகக் கூட்டாண்மைக்கான அெர்களின் உறுதிபாட்மட ஈ.ஏ.எம். 

பாராட்டியதுடன், ஆத்ைனிர்பர் பாரத்திலிருந்து ெரும் புதிய ொய்ப்புகள் குறித்து அெர்களுக்கு 

ெிளக்கினார். 

கத்தார் நாட்டின் இந்தியச் சமூகத்துடன் ஈ.ஏ.எம். ஒரு வைய்நிகர் வதாடர்பு  நடத்தியது. 

பகாெிட்- 19 சொமை எதிர்வகாள்ெதில் சமூகத்தின் பங்களிப்மப அெர் பாராட்டினார். 

கட்டாாி பங்காளிகள் அல் பாைாக் குழுைத்துடன் எல்அண்ட் டி நிறுெனத்தால் கட்டப்பட்ட 

அஹ்ைத் பின் அலி பிபா ஸ்படடியத்மத ஈ.ஏ.எம். பார்மெயிட்டது.கத்தார் பதசிய 

அருங்காட்சியகத்மதயும் பார்மெயிட்டார்.    

பதாஹா 

டிசம்பர்  28, 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. 


