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 دورہ کا قطر کا ہند جمہوریہ صدر نائب
 1211 نومبر، 12

جناب ( ایچ وی پی آئی)شیخ تمیم بن حمد الثانی، امیر مملکت قطر کی دعوت پر عزت مآب نائب صدر جمہوریہ ہند 

کی  1211نومبر کو فیفا ورلڈ کپ  12کو قطر کا دورہ کیا۔ انہوں نے  1211نومبر،  12-12جگدیپ دھنکھر نے 

 نومبر کو ہندوستانی کمیونٹی کے ایک کراس سیکشن سے مالقات کی۔ 12افتتاحی تقریب میں شرکت کی اور 

 

قطری شاہی خاندان کے رکن وزیر مملکت شیخ فہد بن فیصل الثانی نے ہوائی اڈے پر ایچ وی پی آئی کا پرتپاک . 1

 استقبال کیا۔

 

ایچ وی پی آئی نے عالمی کپ کے افتتاح کے موقع پر ریاست قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی اور دیگر . 3

معززین کے ساتھ شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے قطر کے امیر، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل، فیفا کے 

 ؤں سے بات چیت کی۔صدر، آئی او سی کے صدر اور متعدد دیگر عالمی رہنما

 

اس دورہ کے دوران، ایچ وی پی آئی نے ہندوستانی کمیونٹی کے کئی ممتاز اراکین سے مالقات کی جن میں . 4

تاجر، ہندوستانی کمیونٹی کی مختلف تنظیموں کے سینئر اراکین، ماہرین تعلیم، ڈاکٹرز اور بلیو کالر ورکرز شامل 

 ہیں۔

 

رادری کے ارکان کے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کیا۔ انہوں نے دونوں ممالک ایچ وی پی آئی نے ہندوستانی ب. 5

ہندوستانیوں کے تعاون کی  042,222کے درمیان عوام سے عوام کے تعلقات کو بڑھانے میں قطر میں رہنے والے 

ں پرواسی تعریف کی۔ انہوں نے مختلف شعبوں میں ہندوستان کی ترقی کو اجاگر کیا اور ان سے اگلے سال جنوری می

 بھارتیہ دیوس کی تقریبات میں شامل ہونے کو کہا۔

 

ایچ وی پی آئی نے قطر کے قومی عجائب گھر کا بھی دورہ کیا۔ انہوں نے ہندوستان اور قطر کے درمیان پرانے . 6

 ثقافتی اور عوام سے لوگوں کے رابطوں پر روشنی ڈالی۔

 

میں مکمل  1213کو مزید فروغ دے گا کیونکہ دونوں ممالک  قطر کے دوطرفہ دوستانہ تعلقات-یہ دورہ ہندوستان. 7

 سال مکمل ہونے کا جشن منا رہے ہیں۔ 52سفارتی تعلقات کے قیام کے 

 

 دہلی نئی

 

 1211 ،12 نومبر
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