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امور عالی جناب  اور وزیر مملکت برائے کابینہ خارجہ وزیر کے کویت ریاست

 مارچ، 71-71) دورہ کا ہندوستان الصباح کا المحمد ناصر احمد ڈاکٹر شیخ

0207) 

 0202 مارچ، 18

 

عالی  امور کابینہ برائے مملکت وزیر اور خارجہ وزیر کویت کے پر دعوت کی کرجیشن ایس ڈاکٹر خارجہ وزیر محترم

 مارچ 21 نے وزراء دونوں۔ کیا دورہ کا ہندوستان کو 0202 مارچ 21-21 نے الصباح محمدال ناصر احمد( ڈاکٹر) شیخ جناب

 پر پیشرفت عالقائی اور ،لیا جائزہ کا پہلوؤں تمام کے تعلقات دوطرفہ کویت - ہندوستان اور ،کی مالقات صبح کی 0202

 ذرائع اور طریقوں کے کرنے متحرک مزید کو تعلقات دوستانہ اور روایتی مابین کے ممالک دونوں نے انہوں۔ کیا خیال تبادلہ

 ۔کی کھوج بھی کی

 وزیر کے کویت کے لئے مودی نریندر جناب اعظم وزیر نے ناصر احمد ڈاکٹر شیخ عالی جناب خارجہ وزیرکویت کے 

 ۔کیا حوالے کے وزیر خارجہ بھی خط کا صباحال الحمد خالد صباح شیخعزت مآب  اعظم

 سے قیام کے کمیشن وزارتی مشترکہ پر سطح کی خارجہ وزرائے لئے کے دینے فروغ کو تعلقات دوران کے دورے اس

 ورکنگ مشترکہ اور مشاورت کی خارجہ دفتر( ایم سی جے) اجالس کا کمیشن مشترکہ۔ گیا کیا جاری بیان مشترکہ متعلق

 ، وحرکت نقل اور قوت افرادی کاربن، ہائیڈرو۔ گا کرے کام کا چھتری لئے کے تعلقات جاتی ادارہ باہمی تمام جیسی گروپس

 اور دفاع کاری، سرمایہ اور تجارت عالوہ کے گروپوں ورکنگ مشترکہ موجودہ متعلق سے بھال دیکھ کی صحت اور

 کئے جانے کا پالن ہے۔ قائم جی ڈبلیو جے نئی متعلق سے وغیرہ سیکیورٹی

 200,000 کی ویکسین کوویشیلڈ' انڈیا ِان میڈ' میں 0202 فروری نے ناصر احمد ڈاکٹر شیخعالی جناب  خارجہ وزیر

 ہندوستانی بڑی ایک میں کویت نے خارجہ وزیر۔ کیا ادا شکریہ کا ہند حکومت پر فراہم کرنے کے لئے کویت خوراکیں

 کا اور قیادت حکومتکی  کویت رکھنے پر خیال کے ان دوران کے بیماری وبائی 21 ڈاور کوو کرنے میزبانی کی برادری

 سکے کر شروع دوبارہ سفر کا کویت میں تعداد بڑی ہی جلد برادری ہندوستانی کہ کی ظاہر امید نے انہوں۔ کیا ادا شکریہ

 اظہار بھی کا حمایت مسلسل کی ہندوستان کے لئے کویت ریاست میں لڑائی خالف کے ضمر وبائی 21 ڈکوو نے انہوں۔ گی

 ۔دیا زور پر ضرورت کی بڑھانے تعاون میں شعبے کے تحفظ کے صحت نےفریقین  دونوں۔ کیا

 اور دفاع بھال، دیکھ کی صحت تجارت، توانائی،۔ ہے شامل میں داروں شراکت تجارتی بڑے سے سب کے کویت ہندوستان

 مزید کو تعلقات میں شعبوں جیسے سیاحت اور تعلیم ثقافت، سائبرسیکیوریٹی، ٹی، آئی ٹکنالوجی، اور سائنس سالمتی،

 کی صحت سیکیورٹی، فوڈ انفراسٹرکچر، توانائی، نے خارجہ وزیر۔ ہیں موجود مواقع اہم لئے کے کرنے گہرا اور مضبوط

 ۔دی دعوت کی کاری سرمایہ مزید میں ہندوستان سے کویت میں شعبوں متنوع سمیت تعلیم اور بھال دیکھ



 دلچسپی باہمی میں فورموں الجہتی کثیر اور لیا، جائزہ بھی کا پیشرفت االقوامی بین اور عالقائی ترین تازہ نے وزراء دونوں

 ویں 02 کی قیام کے تعلقات سفارتی مابین اپنے دوران کے 00-0202 ینفریق دونوں۔ کیا اتفاق پرکوارڈنیشن  پر امور کے

 ۔گے منائیں پر طور مشترکہ بھی  سالگرہ

 

 دہلی نئی

 0207 مارچ،18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


