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ਭਾਰਤ ਦ ੇਮਾਨਯਗੋ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਕਤਰ ਫੇਰੀ 

21 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 

1. ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ (HVPI) ਸ਼ਰੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਤਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਸ਼ੇਖ ਤਮੀਮ 

ਬਬਨ ਹਮਦ ਅਲ ਥਾਨੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ 20-21 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਕਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ 20 

ਨਵੰਬਰ ਨੰੂ ਫੀਫਾ ਬਵਸ਼ਵ ਕੱਪ 2022 ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਬਵੱਚ ਬਸ਼ਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੰੂ 

ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰ ੇਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। 

2. ਹਵਾਈ ਅੱਡ ੇ'ਤੇ ਕਤਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਬਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਬਹਮ ਸ਼ੇਖ ਫਹਾਦ ਬਬਨ ਫੈਜ਼ਲ 

ਅਲ-ਥਾਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਬਨੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। 

3. ਬਵਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਛੱੁਟ ਕਤਰ ਦੇ ਅਮੀਰ 

ਮਹਾਮਬਹਮ ਟਾਮ ਸ਼ੇਬਖਮ ਬਬਨ ਹਮਦ ਅਲ ਥਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਵੀ ਹਾਬਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਕਤਰ 

ਦੇ ਅਮੀਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ, ਫੀਫਾ ਦੇ ਪਰਧਾਨ, ਆਈਓਸੀ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ 

ਆਲਮੀ ਆਗੂਆਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। 

4. ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ  ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰ ੇਦੇ ਕਈ ਪਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰਾਾਂ 

ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਬਜਨ੍ਾਾਂ ਬਵੱਚ ਵਪਾਰੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ, 

ਬਸੱਬਖਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਬਲੂ ਕਾਲਰ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 

5. ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰ ੇਦ ੇਵੱਡ ੇਇਕੱਠ ਨੰੂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ 

ਦੋਵਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦਰਬਮਆਨ ਲੋਕ ਪੱਧਰੀ ਸਬੰਧਾਾਂ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਬਵੱਚ ਕਤਰ ਬਵੱਚ ਰਬਹ ਰਹੇ 840,000 ਤੋਂ ਵੱਧ 

ਭਾਰਤੀਆਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਾਂ ਬਵੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ 

ਕੀਤਾ ਅਤ ੇਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਬਵੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਬਦਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਬਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ 

ਬਦੱਤਾ। 

6. ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਤਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਮਊਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ 

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕਤਰ ਦਰਬਮਆਨ ਸਦੀਆਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਬਭਆਚਾਰਕ ਅਤ ੇਲੋਕ ਪੱਧਰੀ ਸੰਪਰਕਾਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। 

 



7. ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਵੱਲੋਂ  2023 ਬਵੱਚ ਪੂਰ ੇਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦ ੇ50 ਸਾਲਾਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮੈਨੰੂ ਦ ੇ

ਦਰਬਮਆਨ ਹੋਏ ਇਸ ਦੌਰ ੇਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਕਤਰ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧਾਾਂ ਨੰੂ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਬਮਲੇਗਾ। 

 

ਨਵੀਂ ਬਦੱਲੀ 

21 ਅਕਤੂਬਰ, 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. 

 


