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એક્સટનનલ અફેસન મિમનસ્ટર િો.  એસ. જયશંકરે કતારની 27-28 ડિસેમ્બર, 2020 દરમિયાન બ ે ડદવસની એક 
સંપૂર્ન િુલાકાત લીધી હતી. કતાર રાજ્યના મહઝ હાઇનેસ આમિર અને ફાધર આમિર તેિજ કતાર રાજ્યના 
વિાપ્રધાન અને ઇમટટડરયર મિમનસ્ટરને પર્ િળ્યા અને નાયબ વિાપ્રધાન અને મવદેશ પ્રધાન સાથે મવસ્તૃત ચચાન 
કરી  હતી. 
 

િો.એસ.જયશંકર ેવિાપ્રધાન શ્રી નરેટર િોદીનો એક વ્યમક્તગત સંદેશો મહઝ હાઇનેસ  શ્રી આમિર શેખ તમિિ મબન 
હિાદ અલ થાનીને આપતા તેિને ભારત આવવાનું આિંત્રર્  આપયુ ંહતું અને કોમવિ -19 િહાિારી દરમિયાન 
ભારતીય સિુદાયની સંભાળ રાખવા બદલ કતારનો આભાર વ્યક્ત કયો હતો. આમિરે વહેલી તારીખે ભારત 
આવવાનું આિંત્રર્ પર્ સ્વીકાયુું હતું. તેિર્ે વિાપ્રધાન સાથેની તેિની ટેમલફોન વાતચીતને પર્ યાદ કરી હતી  કે 
જે દરમિયાન બંને નેતાઓએ રોકાર્ અને એનર્જી પર ટાસ્ક ફોસન  રચવાનું નક્કી કયુું હતું. બંને પક્ષો આ મનર્નયને 
અિલિાં િૂકવાની તૈયારી િાં જ છે. 
 

મહઝ હાઇનેસ ફાધર આમિર શેખ હિાદ મબન ખલીફા અલ થાનીએ કતારિાં ભારતીય સિુદાયના યોગદાનની 
પ્રશંસા કરી હતી અને  પોતાની ભારતની િુલાકાત ને  પર્ યાદ કરી હતી. ઈએિએ ભારત-કતાર સંબંધો અંગે તેિના 
સતત િાગનદશનન બદલ તેિનો આભાર િાટયો હતો. તેિર્ે વૈમવવક અને પ્રાદેમશક મવકાસ અંગેની તેિની  દૂરંદેશી 
દૃમિ િાટે  પર્ ફાધર આમિર   ની પ્રશંસા કરી હતી. 
 

વિાપ્રધાન અને  ઇમટટડરયર  મિમનસ્ટર  શ્રી શેખ ખાલીદ મબન ખલીફા મબન અબ્દુલામઝઝ અલ થાની અને 
ઇએએિ વચ્ચે મવવપક્ષીય આર્થથક અને સુરક્ષા સહયોગને િજબૂત બનાવવાની ચચાન થઈ હતી. 
 

  



ઇએએિએ નાયબ વિાપ્રધાન અને મવદેશ પ્રધાન શ્રી શેખ િોહમ્િદ મબન અબ્દુલરહિાન મબન જાસીિ અલ થાની 
સાથે મવવપક્ષીય તેિજ પરસ્પર મહતના પ્રાદેમશક અને આંતરરાષ્ટ્રીય િુદ્દાઓ પર મવસ્તૃત ચચાન કરી. બંને 
િંત્રીશ્રીઓએ  ઉજાન,  વ્યાપાર,  ઇટવેસ્ટિેટટ, ફૂિ પ્રોસેંસગ,  હેલ્થ કેર, મશક્ષર્, સંસ્કૃમત, સંરક્ષર્ અને સુરક્ષા જેવા 
ક્ષેત્રોિાં બહુઆયાિી મવવપક્ષીય સંબંધોને િજબૂત બનાવવાના િાગન પર ચચાન કરી હતી. તેઓ બહુઆયાિી મવમવધ  
ફોરા પર પરસ્પર મહતના તિાિ િુદ્દાઓ પર મનયમિત પરાિશન અને સંકલન  જાળવી રાખવા સંિત થયા હતા. 
ઇએએિે કતારના નાયબ વિાપ્રધાન અને મવદેશ પ્રધાનને 2021 ના વર્નિાં જોઈટટ કમિશનની પહેલી  િીટીંગ િાટે 
ભારતની િુલાકાત લેવા આિંત્રર્ આપયું હતું. 
 

એક્સટનનલ અફેસન મિમનસ્ટર વવારા કતારના ઉદ્યોગપમતઓ, કતાર ચેમ્બર ઓફ કોિસન એટિ ઇટિસ્રી ના ચેરિેન 
અને બોિન િેમ્બસન તેિજ કતારના ઉદ્યોગપમતઓ સાથે વાતચીત  પર્ કરવાિાં આવી હતી. ઇએએિએ ભારત 
સાથેની વ્યાપાડરક ભાગીદારી િાટેની તેિની પ્રમતબવધતાની પ્રશંસા કરી હતી અને તેિને આત્િમનભાનર ભારત 
વવારા નવી તકો મવશે િામહતગાર કયાન હતા. 
 

ઇએિે કતારિાં ભારતીય સિુદાય સાથે વચ્યુનઅલ િોિથી વાતચીત કરી. તેિર્ે કોમવિ -19 પિકારને પહોંચી વળવા  
િાટે ભારતીય સિુદાયના યોગદાનની પર્ પ્રશંસા કરી હતી. ઇએએિે કતારી ભાગીદારો એ-વન બાલાઘ  ગુ્રપ સાથે 
ભારતીય કંપની એલ એટિ ટી વવારા બનાવવાિાં આવેલા અહેિદ મબન અલી ડફફા સ્ટેડિયિની િુલાકાત લીધી 
હતી. તેિર્ ેકતારના રાષ્ટ્રીય સંગ્રહાલયની પર્ િુલાકાત લીધી હતી. 
 

દોહા 
28 ડિસમે્બર, 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 


