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ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਿੱਲੋਂ ਕੁ ਿਤ
ੈ ਦਾ ਦੌਰਾ (9-11 ਜੂਨ, 2021)
8 ਜੂਨ, 2021
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਕੁ ਿੈਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਵਨਟ ਮਾਮਵਲਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਵਹਮ ਸ਼ੇਖ (ਡਾ.)
ਅਵਹਮਦ ਨਾਸਰ ਅਲ-ਮੁਹੰਮਦ ਅਲ-ਸਬਾਹ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ 9 - 11 ਜੂਨ 2021 ਨੂ ੰ ਕੁ ਿੈਤ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਿਜੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ ਾਂ
ਿੱਲੋਂ ਕੁ ਿੈਤ ਦਾ ਪਵਹਲਾ ਦੌਰਾ ਹੋਿੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕੁ ਿੈਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂ ੰ
ਸੰਬੋਧਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਿੱਲੋਂ ਕੁ ਿੈਤ ਦੇ ਮਹਾਮਵਹਮ ਆਮੀਰ ਲਈ ਇਕ ਵਨੱਜੀ ਪੱਤਰ ਿੀ ਲੈ ਕੇ
ਜਾਣਗੇ।
ਸਾਲ 2021-22 ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੁ ਿੈਤ ਦਰਵਮਆਨ ਕੂ ਟਨੀਤਕ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ 60ਿੀਂ ਿਰ੍ੇਗੰਢ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਹੈ। ਰਿਾਇਤੀ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੁ ਿੈਤ ਦਰਵਮਆਨ ਵਨੱਘੇ ਅਤੇ ਨੇ ੜਲੇ ਰਹੇ ਦੁ ਿੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋ ਕ-ਪੱਧਰੀ ਸਬੰਧ ਹਨ।
ਕੁ ਿੈਤ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਕੁ ਿੈਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਡੇ ਿਪਾਰਕ ਭਾਈਿਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁ ਿੈਤ
ਭਾਰਤ ਲਈ ਤੇਲ ਦਾ ਿੱਡਾ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈ।
ਹਾਲੀਆ ਹਫਵਤਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ COVID -19 ਦੀ ਦੂ ਜੀ ਲਵਹਰ ਨਾਲ ਨਵਜੱਠਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁ ਿੈਤ
ਸਰਕਾਰ ਹਿਾਈ / ਸਮੁੰਦਰੀ ਪੁੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਨੂ ੰ ਤਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲਗਾਤਰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਪਲਾਈ
ਨੂ ੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ' ਚ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਕੁ ਿੈਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਵਨਟ ਮਾਮਵਲਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਵਹਮ ਸ਼ੇਖ (ਡਾ.) ਅਵਹਮਦ ਨਸੀਰ
ਅਲ-ਮੁਹੰਮਦ ਅਲ-ਸਬਾਹ 17-18 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂ ੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਿਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼
ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਵਮਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਸਵਹਮਤੀ ਵਦੱਤੀ ਸੀ।
ਨਿੀਂ ਵਦੱਲੀ
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