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કુવૈતના વવદેશમતં્રી અને કેબિનેટ િાિતોના MOS એચ.ઈ. શેખ 
ડો. અહમદ નાવિર અલ-મોહમ્મદ અલ-િિાહની ભારત મલુાકાત 
(માચચ 17-18, 2021) 
માર્ચ 18, 2021 

 

એર્. ઇ. શેખ (ડો) અહમદ નાસિર અલ-મોહમ્મદ અલ-િબાહ, કુવૈતના સવદેશમતં્રી અને રાજ્યકક્ષાના 
કેબબનેટ બાબતોના મતં્રીએ માનનીય સવદેશમતં્રી ડો. એિ. જયશકંરના આમતં્રણને માન આપીને 17-18 
માર્ચ 2021 દરસમયાન ભારતની મલુાકાત લીધી હતી. બનેં મતં્રીઓ 18 માર્ચ 2021ના રોજ િવારે એક 
બેઠકમા ંમળ્યા હતા અને ભારત-કુવૈતના દ્વિપક્ષીય િબંધંોના તમામ પાિાની િમીક્ષા તથા પ્રાદેસશક 
ઘટનાઓની ર્ર્ાચ કરી હતી. તેમણે બનંે દેશો વચ્ર્ે પરંપરાગત અને મૈત્રીપણૂચ રીતે ઉત્િાહ વધારવા 
માટેના તમામ માગોની પણ સવર્ારણા કરી હતી. 
 

સવદેશમતં્રી એર્.ઈ. શેખ ડો. અહમદ નાસિરે ઇએએમને કુવૈતના વડાપ્રધાન એર્.ઇ. શેખ િબાહ અલ-
હમદ અલ-િબાહનો પત્ર પણ િોંપ્યો હતો જે વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીને િબંોધીને હતો. 
 

બેઠક દરસમયાન બનેં દેશો વચ્રે્ના િબંધંોને આગળ વધારવા માટે સવદેશમતં્રીઓના સ્તરે એક િયંકુ્ત 
મતં્રીમડંળીય કસમશનની રર્ના કરવા માટે એક િયંકુ્ત સનવેદન બહાર પાડવામા ંઆવયુ ંહત ુ.ં જોઇન્દ્ટ 
કસમશન સમટટિંગ (જેિીએમ) તમામ દ્વિપક્ષીય િસં્થાકીય જોડાણ જેવા કે ફોરેન ઓટફિ કન્દ્િલ્ટેશન્દ્િ અને 
જોઇન્દ્ટ વટકિંગ ગ્રપૂ માટે એક છત્ર તરીકે કામ કરશે. હાલના હાઈડ્રોકાબચન, માનવબળ અને ગસતશીલતા, 
અને આરોગ્ય ઉપરાતં વયાપાર અને રોકાણ, િરંક્ષણ અને સરુક્ષા વગેરે માટે પણ જેડબલ્યજુીની રર્ના 
કરવાની સવર્ારણા છે.  
 

સવદેશમતં્રી એર્.ઇ. શેખ ડો. અહમદ નાસિરે કુવૈતને ફેબ્રઆુરી 2021મા ં ‘મેડ ઇન ઇન્ન્દ્ડયા’ કોસવસશલ્ડ 
વેક્ક્િનના 200,000 ડોઝ પરૂા પાડવા બદલ ભારત િરકારનો આભાર માન્દ્યો હતો. સવદેશમતં્રીએ 



કુવૈતમા ંસવશાળ ભારતીય િમદુાયને િાર્વીને કોસવડ 19 રોગર્ાળા દરસમયાન તેમની કાળજી રાખવા 
બદલ કુવૈતના નેતતૃ્વ અને કુવૈત િરકારનો આભાર માન્દ્યો હતો. તેમણે આશા વયક્ત કરી હતી કે 
ભારતીય િમદુાય ટૂંક િમયમા ંમોટી િખં્યામા ં ફરીથી કુવૈતનો પ્રવાિ કરી શકશે. તેમણે કોસવડ-19 
રોગર્ાળાનો િામનો કરવામા ં કુવૈતને ભારતની મદદ ર્ાલ ુ રાખવાનો પનુરોચ્ર્ાર કયો હતો. બનેં 
પક્ષોએ આરોગ્ય સરુક્ષાના કે્ષત્રમા ંિહકાર વધારવાની જરૂટરયાત પર ભાર મકૂ્યો હતો. 
 

ભારત કુવૈતના િૌથી મોટા વયાપાર ભાગીદારો પૈકી એક છે. ઉર્જચ, વયાપાર, આરોગ્ય, િરંક્ષણ અને 
સરુક્ષા, સવજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી, આઇટી, િાઈબર સિક્યોટરટી, િસં્કૃસત, સશક્ષણ અને પટરવહન જેવા 
કે્ષત્રમા ંબનેં દેશો વચ્રે્ના જોડાણ મજબતૂ અને ગાઢ બનાવવાની પષુ્કળ તકો રહલેી છે. સવદેશમતં્રીએ 
ભારતમા ં ઉર્જચ, ઇન્દ્રાસ્રક્ર્ર, ખાદ્યાન્ન સરુક્ષા, આરોગ્ય અને સશક્ષણ જેવા સવસવધ કે્ષત્રોમા ં કુવૈતના 
રોકાણને આમસંત્રત કયુું હત ુ.ં  
 

બનંે મતં્રીઓએ તાજેતરની પ્રાદેસશક અને આંતરરાષ્રીય ટહલર્ાલની પણ િમીક્ષા કરી હતી તથા 
દ્વિપક્ષીય ફોરમમા ંપરસ્પર ટહતના મદુ્દાઓ પર સનકટથી િકંલન કરતા િહમતી દશાચવી હતી. બનેં પક્ષો 
2021-2022 વચ્ર્ે તેમના રાજિારી િબંધંોની સ્થાપનાની 60મી વર્ચગાઠંની િયંકુ્ત રીતે ઉજવણી 
કરશે. 
 

નવી દદલ્હી 
માચચ 18, 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. 


