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ਕੁਵੈਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਵਦੇਸ਼ ਮੰ ਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਵਿਟ ਮਾਮਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ
ਮੰ ਤਰੀ ਮਹਾਮਵਹਮ ਸ਼ੇਖ ਡਾ. ਅਵਹਮਦ ਿਸੀਰ ਅਿ-ਮੁਹੰਮਦ ਅਿ-ਸਬਾਹ
ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੇਰੀ (17-18 ਮਾਰਚ, 2021)
18 ਮਾਰਚ, 2021
ਮਾਨਯੋਗ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰ ਤਰੀ ਡਾ. ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਸੱ ਦੇ 'ਤੇ ਕੁਿੈਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰ ਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਵਨਟ ਮਾਮਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ
ਮੰ ਤਰੀ ਮਹਾਮਵਹਮ ਸ਼ੇਖ (ਡਾ.) ਅਵਹਮਦ ਨਾਸਰ ਅਿ-ਮੁਹੰਮਦ ਅਿ-ਸਬਾਹ 17-18 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੰ ਭਾਰਤ ਆਏ। ਦੋਿੇਂ
ਮੰ ਤਰੀਆਂ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ, 2021 ਦੀ ਸਿੇਰ ਮੁਿਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਕੁਿੈਤ ਦੇ ਦੁਿੱਿੇ ਸਬੰ ਧਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਵਹਿਆਂ ਦਾ
ਜਾਇਜਾ ਵਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਘਟਨਾਕਰਮ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਿਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ। ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਦੋਿਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਵਮਆਨ ਰਿਾਇਤੀ ਅਤੇ
ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰ ਧਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਗਤੀਸ਼ੀਿਤਾ ਵਿਆਉਣ ਦੇ ਤਰੀਵਕਆਂ ਬਾਰੇ ਿੀ ਪੜਚੋਿ ਕੀਤੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰ ਤਰੀ ਮਹਾਮਵਹਮ ਸ਼ੇਖ ਡਾ. ਅਵਹਮਦ ਨਾਵਸਰ ਨੇ ਕੁਿੈਤ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਮਹਾਮਵਹਮ ਸ਼ੇਖ ਸਬਾਹ ਖਾਿਦ ਅਿਹਮਦ ਅਿ-ਸਬਾਹ ਿਿੋਂ ਪਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਨਵਰੰ ਦਰ ਮੋਦੀ ਨੰ ਸੰ ਬੋਧਤ ਵਚੱ ਠੀ ਿੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰ ਤਰੀ ਨੰ ਸੌਂਪੀ।
ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰ ਧਾਂ ਨੰ ਵਦਸ਼ਾ ਦੇਣ ਿਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰ ਤਰੀ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਇੱ ਕ ਸਾਂਝਾ ਮੰ ਤਰੀ ਕਵਮਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਾਰੇ
ਸਾਂਝਾ ਵਬਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। ਸਾਂਝਾ ਕਵਮਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਬੈਠਕ (JCM ) ਸਾਰੇ ਦੁਿੱਿੀ ਸੰ ਸਥਾਗਤ ਸਬੰ ਧਾਂ ਵਜਿੇਂ
ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਿਰੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜ ਸਮਹਾਂ ਿਈ ਇੱ ਕ ਛੱ ਤਰੀ ਿਜੋਂ ਕੰ ਮ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ, ਮਨੁੱਖ
ਕਾਰਜਬਿ, ਗਤੀਸ਼ੀਿਤਾ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਸੰ ਭਾਿ ਦੇ ਮੌਜਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕਾਰਜ ਸਮਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟ ਿਪਾਰ ਅਤੇ ਵਨਿੇਸ਼ਾਂ, ਰੱ ਵਖਆ ਅਤੇ
ਸੁਰੱਵਖਆ ਆਵਦ ਬਾਰੇ ਨਿੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਾਰਜ ਸਮਹ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰ ਦੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰ ਤਰੀ ਮਹਾਮਵਹਮ ਸ਼ੇਖ ਡਾ. ਅਵਹਮਦ ਨਸੀਰ ਨੇ ਫਰਿਰੀ, 2021 ਵਿੱ ਚ 'ਮੇਡ ਇਨ ਇੰ ਡੀਆ' ਕੋਿੀਸ਼ੀਿਡ ਟੀਵਕਆਂ
ਦੀਆਂ 200,000 ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਸਪਿਾਈ ਕੁਿੈਤ ਨੰ ਦੇਣ ਿਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰ ਨਿਾਦ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰ ਤਰੀ ਨੇ
ਕੁਿੈਤ ਅੰ ਦਰ ਿੱ ਡੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੇਜਬਾਨੀ ਕਰਨ ਿਈ ਕੁਿੈਤ ਦੇ ਆਗਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰ ਨਿਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
COVID -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਵਧਆਨ ਰੱ ਖਣ ਿਈ ਧੰ ਨਿਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਆਸ ਪਰਗਟਾਈ ਵਕ ਭਾਰਤੀ

ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਦੀ ਹੀ ਿੱ ਡੀ ਵਗਣਤੀ ਵਿੱ ਚ ਕੁਿੈਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰ ਕਰ ਦੇਿੇਗਾ। ਉਨਹਾਂ ਨੇ COVID -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ
ਵਖਿਾਫ ਜੰ ਗ ਵਿੱ ਚ ਕੁਿੈਤ ਰਾਜ ਨੰ ਭਾਰਤ ਿੱ ਿੋਂ ਿਗਾਤਾਰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱ ਿ ਿੀ ਕਹੀ। ਦੋਿਾਂ ਪੱ ਖਾਂ ਨੇ ਵਸਹਤ ਸੁਰੱਵਖਆ
ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱ ਚ ਭਾਈਿਾਿੀ ਿਧਾਉਣ ਦੀ ਿੋ ੜ 'ਤੇ ਜੋਰ ਵਦੱ ਤਾ।
ਭਾਰਤ ਕੁਿੈਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱ ਡੇ ਿਪਾਰਕ ਭਾਈਿਾਿਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਹੈ. ਊਰਜਾ, ਿਪਾਰ, ਵਸਹਤ ਸੰ ਭਾਿ, ਰੱ ਵਖਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਖਆ,
ਵਿਵਗਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਿੋ ਜੀ, ਆਈ.ਟੀ., ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਵਖਆ, ਸਵਭਆਚਾਰ, ਵਸੱ ਵਖਆ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਿਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ
ਵਿਚ ਸਬੰ ਧਾਂ ਨੰ ਹੋਰ ਮਜਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੰ ਘੇ ਕਰਨ ਦੇ ਿੱ ਡੇ ਮੌਕੇ ਮੌਜਦ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰ ਤਰੀ ਨੇ ਊਰਜਾ, ਬੁਵਨਆਦੀ
ਢਾਂਚਾ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਵਖਆ, ਵਸਹਤ ਸੰ ਭਾਿ ਅਤੇ ਵਸੱ ਵਖਆ ਸਮੇਤ ਿੱ ਖ ਿੱ ਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਕੁਿੈਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰ ਦਰ ਿਧੇਰੇ
ਵਨਿੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱ ਦਾ ਵਦੱ ਤਾ।
ਦੋਿਾਂ ਮੰ ਤਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਜਾ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਿਮੀ ਘਟਨਾਕਰਮ ਦੀ ਿੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਮੰ ਚਾਂ 'ਤੇ ਆਪਸੀ
ਵਦਿਚਸਪੀ ਦੇ ਮੁੱ ਵਦਆਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਾ ਤਾਿਮੇਿ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਵਹਮਤੀ ਵਦੱ ਤੀ। ਦੋਿੇਂ ਪੱ ਖ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਆਪਸ ਵਿੱ ਚ
ਕਟਨੀਤਕ ਸਬੰ ਧ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ 60ਿੀਂ ਿਰਹੇਗੰਢ ਿੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਾਉਣਗੇ।
ਨਿੀਂ ਵਦੱ ਿੀ
18 ਮਾਰਚ, 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.

