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ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ 27-28 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਕਤਰ ਦੀ ਦੋ ਵਦਨਾਾਂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ 

ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਮਹਾਮਵਹਮ ਅਮੀਰ ਅਤ ੇਫਾਦਰ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਛ ੱਟ ਕ਼ਤਰ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਵਹ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਿੀ 

ਮ ਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਪ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਿਟਾਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ। 

ਡਾ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਨਵਰੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਨਜੀ ਸ ਨੇਹਾ ਮਹਾਮਵਹਮ ਅਮੀਰ ਸ਼ੇਖ ਤਮੀਮ ਵਬਨ ਹਮਦ ਅਲ 

ਥਾਨੀ ਨ ੰ ਵਦੱਤਾ, ਵਜਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ  ੰਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵਦੱਤਾ ਵਗ੍ਆ ਅਤੇ COVID -19 ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਾਾਂ ਿੱਲੋਂ  

ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰ ੇਦੀ ਖੈਰੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਤਰ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ ਕੀਤਾ ਵਗ੍ਆ। ਅਮੀਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤ 

ਦੀ ਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪਰਿਾਨ ਕਰ ਵਲਆ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਗ੍ੱਲਬਾਤ 

ਯਾਦ ਕੀਤੀ, ਵਜਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਿਾਾਂ ਨੇਤਾਿਾਾਂ ਨੇ ਵਨਿੇਸ਼ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਬਾਰੇ ਕਾਰਜ ਬਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 
ਦੋਿੇਂ ਪੱਖ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨ ੰ ਲਾਗ੍  ਕਰਨ ਲਏ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਮਹਾਮਵਹਮ ਦ ਫਾਦਰ ਅਮੀਰ ਸ਼ੇਖ ਹਮਦ ਵਬਨ ਖਲੀਫਾ ਅਲ ਥਾਨੀ ਨੇ ਕਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰ ੇਦੇ ਯੋਗ੍ਦਾਨ ਦੀ 

ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੇਰੀ ਨ  ੰਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਕਤਰ ਸਬੰਧਾਾਂ ਬਾਰ ੇ ਵਦੱਤੀ 

ਗ੍ਈ ਲਗ੍ਾਤਰ ਅਗ੍ਿਾਈ ਲਈ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਆਲਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰ ੇਫਾਦਰ 

ਅਮੀਰ ਦੀ ਸ ਝ-ਬ ਝ ਲਈ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। 

 

ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਵਹ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਵਹਮ ਸ਼ੇਖ ਖਾਵਲਦ ਵਬਨ ਖਲੀਫਾ ਵਬਨ ਅਬਦ ਲਅਜ਼ੀਜ਼ ਅਲ ਥਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ 

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦ ਿੱਲੇ ਆਰਵਥਕ ਅਤੇ ਸ ਰੱਵਖਆ ਸਵਹਯੋਗ੍ ਨ ੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬ ਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਿਟਾਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ। 

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਪ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤ ੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਵਹਮ ਸ਼ੇਖ ਮ ਹੰਮਦ ਵਬਨ ਅਬਦ ੱਰਹਮਾਨ ਵਬਨ ਜਸੀਮ 

ਅਲ ਥਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਵਹਤ ਦੇ  ਦ ਿੱਲੇ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਮ ੱਵਦਆਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਿਟਾਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ. ਦੋਿਾਾਂ ਮੰਤਰੀਆਾਂ 

ਨੇ ਊਰਜਾ, ਿਪਾਰ, ਵਨਿੇਸ਼, ਫ ਡ ਪਰੋਸੈਵਸੰਗ੍, ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਵਸੱਵਖਆ, ਸਵਭਆਚਾਰ, ਰੱਵਖਆ ਅਤੇ ਸ ਰੱਵਖਆ ਿਰਗ੍ੇ ਖੇਤਰਾਾਂ 

ਵਿੱਚ ਬਹ ਪੱਖੀ ਦ ਿੱਲੇ ਸਬੰਧਾਾਂ ਨ ੰ ਮਜ਼ਬ ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਵਕਆਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪ ਰਿਕ ਗ੍ੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਬਹ ਪੱਖੀ 

ਮੰਚਾਾਂ 'ਤ ੇਆਪਸੀ ਵਹਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮ ੱਵਦਆਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰੇ ਕਰਨ ਅਤ ੇਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਉੱਤੇ 



ਸਵਹਮਤੀ ਪਰਗ੍ਟਾਈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਤਰ ਦੇ ਉਪ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨ ੰ 2021 ਵਿੱਚ ਸਾਾਂਝਾ ਕਮੀਸ਼ਨ 

ਦੀ ਪਵਹਲੀ ਬੈਠਕ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵਦੱਤਾ। 

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿਪਾਰਕ ਆਗ੍ ਆਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਵਿੱਚ ਕਤਰ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ 

ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਕਤਰ ਵਬਜ਼ਨਸਮੈਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 

ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਿਪਾਰਕ ਸਾਾਂਝੇਦਾਰੀ ਪਰਤੀ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਿਚਨਬੱਧਤਾ ਲਈ ਉਨਾਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ 

ਆਤਮਵਨਰਭਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨਿੇਂ ਮੌਵਕਆਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੱਤੀ। 

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰ ੇਨਾਲ ਿਰਚ ਅਲ ਮਾਵਧਅਮ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ COVID 

-19 ਚ ਣੌਤੀ ਦਾ ਮ ਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਯੋਗ੍ਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਵਹਮਦ 

ਵਬਨ ਅਲੀ FIFA ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ L & T ਦ ਆਰਾ ਕਤਰੀ ਭਾਈਿਾਲ ਅਲ ਬਾਲਾਘ 

ਸਮ ਹ ਦੇ ਸਵਹਯੋਗ੍ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਵਗ੍ਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਕਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਿੀ ਕੀਤਾ। 

ਦੋਹਾ 

28 ਦਸੰਬਰ, 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. 

 

 

 


