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-02ہندوستان کے نائب صدر جمہوریہ عزت مآب جگدیپ دھنکڑ کا نومبر 

 کو قطر کا دورہ 0200، 02
 0200، 21نومبر 

 

-02 جمہوریہ الثانی کی دعوت پر ہندوستان کے معزز نائب صدر حمدریاست قطر کے امیر عزت مآب شیخ تمیم بن 

ہندوستان کی  میں ی تقریبکے افتتاح 0200کپ،  سرکاری دورہ کریں گے اور فیفا ورلڈ انومبر کو قطر ک 02

 نمائندگی کریں گے۔

 

جو تجارت،  رہے رہیںکثیر جہتی شراکت داری کے ساتھ قریبی اور دوستانہ تعلقات  مابینہندوستان اور قطر کے   ۔0

گزشتہ مالی سال کے  پھیلے ہوئے ہیں۔ تک، دفاع، صحت، ثقافت، تعلیم کے عالوہ دیگر شعبوں المتیتوانائی، س

م شراکت دار یں ایک اہقطر ہندوستان کی توانائی مامریکی بلین ڈالر سے تجاوز کر گیا تھا۔  21باہمی تجارت  دوران

اپنا تعاون دیتا ہے۔ اگلے سال دونوں ممالک مکمل ہندوستان قطر کی غذائی تحفظ میں  جبکہ رہا ہےکا کردار ادا کرتا 

 سالہ جشن منائیں گے۔ 12سفارتی تعلقات کے قیام کا 

 

۔ اپنے دورے کے دو طرفہ تعلقات کا ایک اہم عنصر ہیں ائد ہندوستانی عوام کی موجودگیسے ز 102,222قطر میں  ۔3

نومبر کو منعقد ہونے والے افتتاحی تقریب میں شرکت کے عالوہ عزت مآب نائب صدر جمہوریہ  02دوران 

 ہندوستانی کمیونٹی کے ارکان سے بھی مالقات کریں گے۔

 

کے ساتھ تعلقات کو مزید تقویت بخشنے دورہ ایک قریبی اور دوست ملک قطر  جمہوریہ کا یہ عزت مآب نائب صدر ۔0

دوستان کے کا موقع فراہم کرے گا جو کھیل کا ایک بڑی تقریب کا انعقاد کر رہا ہے، ساتھ ہی اس ورلڈ کپ میں ہن

 ذریعہ فراہم کردہ تعاون اور کردار کو بھی تسلیم کرنے کا ایک موقع فراہم کرے گا۔

 

 نئی دہلی

 0200، 21نومبر 
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