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ભારતનાાં માનનનય ઉપ રાષ્ટ્રપનતની કતારની મુલાકાત  
21 નવેમ્બર, 2022 

 
કતારનાાં અનમર મહામનહમ શેખ તનમમ નબન હમાદ અલ થાનીનાાં આમાંત્રણ પર ભારતનાાં માનનનય ઉપ 
રાષ્ટ્રપનત શ્રી જગદીપ ધનખરે 22-21 નવેમ્બર, 2022 નાાં રોજ કતારની મુલાકાત લીધી હતી. તેઓએ 
20 નવેમ્બરનાાં રોજ ફિિા નવશ્વકપ 2022 નાાં ઉદ્ઘાટન સમારોહમાાં હાજરી આપી હતી અને 21 
નવેમ્બરનાાં રોજ ભારતીય સમુદાયનાાં લોકોને મળ્યા હતા. 
 

2. ભારતનાાં માનનનય ઉપ રાષ્ટ્રપનતનુાં એરપોટટ પર આગમન થતા કતારી રાજવી પફરવારનાાં સભ્યો, રાજ્ય 
માંત્રી મહામનહમ શેખ િહાદ નબન િૈઝલ અલ-થાની દ્વારા સ્નેહપૂણટ સ્વાગત કરવામાાં આવયુાં હતુાં. 
 

3. ભારતનાાં માનનનય ઉપ રાષ્ટ્રપનત નવશ્વકપનાાં ઉદ્ઘાટનમાાં કતારનાાં અનમર મહામનહમ શેખ તનમમ નબન 
હમાદ અલ થાની અન ેઅન્ય મહાનુભાવો સાથે જોડાયા હતા. અવકાશમાાં, તેઓએ કતારનાાં અનમર, સાંયુક્ત 
રાષ્ટ્રનાાં મહા સનિવ, ફિિાનાાં અધ્યક્ષ, નવશ્વ ઓલીનમ્પક સનમનતનાાં અધ્યક્ષ અને કેટલાક અન્ય નવશ્વનાાં 
નેતાઓ સાથે સાંવાદ કયો હતો. 
 

4. આ મુલાકાત દરનમયાન, ભારતનાાં માનનનય ઉપ રાષ્ટ્રપનત વયાપારીઓ, નવનભન્ન ભારતીય સમુદાય 
સાંસ્થાઓનાાં વફરષ્ઠ સભ્યો, નશક્ષણનવદો, તબીબો અને બ્લૂ કોલર કમટિારીઓ સનહતનાાં અગ્રીમ ભારતીય 
સમુદાનાાં સભ્યોને મળ્યા હતા. 
 

5. ભારતનાાં માનનનય ઉપ રાષ્ટ્રપનતએ ભારતીય સમુદાયનાાં સભ્યોનાાં નવશાળ મેળાવડાને સાંબોનધત કયો હતો. 
તેઓએ બન્ને દેશો વચ્િે લોકોનાાં પરસ્પરનાાં સાંબાંધો વધારવામાાં કતારમાાં વસવાટ કરતા 840,000 કરતા 
વધારે ભારતીયોનાાં યોગદાનની પ્રશાંસા કરી હતી. તેઓએ નવનવધ ક્ષેત્રોમાાં ભારતની પ્રગનત પર પ્રકાશ પાડ્યો 
હતો અને આગામી વર્ષે પ્રવાસી ભારતીય ફદવસની ઉજવણીઓમાાં જોડાવા માટે તેઓને કહ્ુાં હતુાં. 
 

6. ભારતનાાં માનનનય ઉપ રાષ્ટ્રપનતએ કતાર નેશનલ મ્યુનઝયમની મુલાકાત પણ લીધી હતી. તેઓએ ભારત 
અને કતાર વચ્િેનાાં દીઘટકાલીન સાાંસ્કૃનતક અને લોકોનાાં પરસ્પરનાાં સાંપકોનુાં સ્મરણ કયુું હતુાં. 
 

7. 2023 માાં બન્ને દેશો સાંપૂણટ રાજદ્વારી સાંબાંધોની સ્થાપનાનાાં 50 વર્ષટની ઉજવણી કરે છે તે સાથે આ 
મુલાકાત ભારત-કતાર નદ્વપક્ષીય મૈત્રીપૂણટ સાંબાંધોને વધુ વેગ આપ ેછે. 
 

નવી ફદલ્હી 
21 નવમે્બર, 2022 

 

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. 


