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విదేశాంగ మాంత్రి డాక్ టర్ ఎస్. జయ శాంక్ర్ 2020 డిసాంబర్ 27-28 రాండు రోజుల పాటు 

ఖతార్ ని సాందిశ ాంచారు. ఈ పర్య టన సాందర్భ ాంగా ఆయన హైనెస్ అమీర్, ఫాదర్ 

అమీర్లతో పాటు రాష్ట్ట ప్పధానమాంత్రి మియు అాంతర్ గత మాంత్రి, ఖతార్ ఉప ప్పధాన 

మాంత్రి మియు విదేశాంగ మాంత్రరుల తో వివర్ణాతమ క్ చర్చ లు జిపారు. 

 

డాక్ టర్ ఎస్. జయ శాంక్ర్, హైనెస్ అమీర్ షేక్ తమీమ్ బిన్ హమద్ అల్ తాని తమ 

భార్తదేశనిి  సాంద శి ాంచమని ప్పధానమాంత్రి శ్ర ీ నరాంప్ద మోడీ సాందేశాంగా 

ఆహా్వ నిాంచారు మియు కోవిడ్ -19 సాందర్భ ాంగా భార్తీయ సమాజానిి  జాప్గతతగా 

చూసుకుని ాందుకు ఖతార్ కి క్ృతజఞతలు తెలిపారు. వీలైనాంత తా ర్లో భార్తదేశనిి  

సాందిశ ాంచాలని  ఆహా్వ నానిి  అమీర్ అాంగీక్ిాంచారు. ఆమధ్య , ప్పధానమాంత్రితో 

పెటుటబడి మియు ఎనర్జ ీ సాంబాంధిత టాస్్  ఫోరె స్ ఏరాా టు చేయాలని  ఇరు 

నాయకుల టెలిఫోన్ సాంభా్ణ మూలాంగా తీసుకోబడ్డ నిర్ ణయాలిి  గురుతచేసుకునాి రు. 

మియు ఈ నిర్ ణయానిి  అమలు చేసే పనిలో ఇరుపక్షాలు ఉనాి యి. 
 

హైనెస్ ఫాదర్ అమీర్ షేక్ హమద్ బిన్ ఖలీఫా అల్ తాని ఖతారోల భార్తీయ సమాజాం 

అాందాంచిన సహకారానిి  ప్పశాంసాంచారు మియు ఆయన భార్త పర్య టనలను 

గురుతచేసుకునాి రు. భార్తదేశాం-ఖతార్ సాంబాంధాలపై తమ నిర్ాంతర్ మార్గదర్శ క్తాా నికి 

విదేశాంగ మాంత్రి వర్ గాం క్ృతజఞతలు తెలిపారు. ప్పపాంచ మియు ప్రాాంతీయ పిణామాల 

అవగాహనపై ఫాదర్ అమీర్ ను ఆయన ప్పశాంసాంచారు. 

 

ప్పధానమాంత్రి మియు అాంతర్ గత మాంత్రి శ్రరష్ఠు లు షేక్ ఖలీద్ బిన్ ఖలీఫా బిన్ 

అబ్దులాజీజ్ అల్ తాని మియు విదేశాంగ మాంత్రి వర్ గాం  దా్వ పాక్షిక్ ఆికి్ మియు భప్దతా 

సహకారానిి  బలోపేతాం చేయడ్ాంపై చిచ ాంచారు. 

 

ఉప ప్పధానమాంత్రి మియు విదేశాంగ మాంత్రి వర్ గాం, ప్పశాంశనీయులు షేక్ మొహమమ ద్ 

బిన్ అబ్దుల్ ర్హ్వమ న్ బిన్ జాసె మ్ అల్ తాని, దా్వ పాక్షిక్ాంగా  ఇాంధ్నాం, వాణిజయ ాం, పెటుటబడి, 

ఆహ్వర్ ప్రాససాంగ్, ఆరోగయ  సాంర్క్షణ, విదయ , సాంస్ ృతి, ర్క్షణ, భప్దత వాంటి ర్ాంగాలోల  

ప్రాాంతీయ మియు అాంతరీాతీయ పర్సా ర్ సమసయ లపై, బహుముఖ దా్వ పాక్షిక్ 

సాంబాంధానిి  బలోపేతాం చేసే మారాగ లను ఇరు మాంత్రరులు చిచ ాంచారు. బహుపాక్షిక్ 

వేదక్లలో పర్సా ర్ ఆసకి త సమసయ లపై ప్క్మాం తపా కుాండా సాంప్పదాంపులు మియు 

సమనా యానిి  పాటిాంచడానికి వారు అాంగీక్ిాంచారు. 2021 లో జిగిన మొదటి ఉమమ డి 

క్మి్న్  సమావేశనికి భార్తదేశనిి  సాందిశ ాంచాలని డిప్యయ టీ ప్పధాని మియు ఖతార్ 

విదేశాంగ మాంత్రికి మన విదేశాంగ మాంత్రి ఆహా్వ నిాంచారు. 



 

ఖతార్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామరె్  అాండ్ ఇాండ్ష్టరట మియు ఖతార్ బిజినెస్ మెన్ అసోసయే్న్ 

ఛైర్మ నుల మియు బోరుడ సభ్యయ లతో సహ్వ ఖతార్ కు చాందన వాయ పార్ నాయకులతో విదేశాంగ 

మాంత్రి వర్ గాం సాంభాషాంచిాంద. భార్తదేశాంతో వాయ పార్ భాగసా్వ మయ ాం కోసాం వాి 

నిబదధతను విదేశాంగ మాంత్రి వర్ గాం ప్పశాంసాంచిాంద మియు భార్త్ర ఆతమ నిర్భ ర్ దా్వ రా 

పాందగలిగే కొతత అవకాశల గుిాంచి వాికి వివిాంచిాంద. 

 

ఖతార్ లోని భార్తీయ సమాజాంతో విదేశాంగ మాంత్రి వర్ గాం వరుచ వల్ ఇాంటరాక్షన్ 

నిరా్ హాంచిాంద. కోవిడ్ -19 సవాలును ఎదుర్ో వడ్ాంలో సమాజాం అాందాంచిన సహకారానిి  

ఆయన ప్పశాంసాంచారు. ఖతార్జ భాగసా్వ ములు అల్ బాలాగ్ గ్ూపుతో పాటు భార్తీయ 

క్ాంపెనీ ఎల్ అాండ్ టి ని మి ాంచిన అహమ ద్ బిన్ అలీ ఫిఫా సేటడియాంను విదేశాంగ మాంత్రి 

వర్ గాం సాంద శి ాంచిాంద. అలాగే  ఖతార్ నే్నల్ మూయ జియానిి  కూడా సాంద శి ాంచడ్ాం 

జిగిాంద.  

దోహా 

డిసాంబర్ 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. 

 

 


