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 دورہ کا (0202 فروری، 02-02) ماریشیس اور الدیپم کا خارجہ وزیر بھارتی

 0202 فروری، 18

 
 کریں دورہ کا ماریشیس کو 0202 فروری 02-00 اور مالدیپ کو 0202 فروری 02-02 جیشنکر ایس ڈاکٹر خارجہ وزیر

 ۔گے
 

سے مالقات کرنے کے  صالح محمد ابراہیم مالدیپ کے عزت مآب صدر  وزیر خارجہ دوران، کے دورے اپنے کے مالدیپ
 چیت بات ساتھ وزراء کے کے انفراسٹرکچر اور بندی منصوبہ اور ترقی معاشی خزانہ، دفاع، خارجہ، ساتھ ساتھ مالدیپ کے

 بھی سے رہنماؤں سیاسی دیگر اور گے کریں سے بھی مالقات نشید محمد اسپیکروزیر خارجہ مالدیپ کے ۔ کریں گے
 تمام پہلؤوں کا جائزہ لیں گے۔ اس کے کے تعلقات دوطرفہ ہمارے وزیر خارجہ دوران، کے دورے اس۔ گے کریں مالقات

 لئے کے مالدیپ لئے کے بحالی معاشی بعد کے ڈکوو اور لیں گے جائزہ بھی کا پیشرفت کی منصوبوں طرفہ دو ساتھ ساتھ
 یں گے۔کر خیال تبادلہ پر صورتحال کووڈ موجودہ سمیت امداد مسلسل کی ہندوستان

 
پرتھوی راج سینغ روپن سے مالقات کرنے کے ساتھ  صدرعزت مآب وزیر خارجہ  دوران، کے دورے اپنے کے ماریشس

 خارجہ، وزیر منصب ہم اپنے وزیر خارجہ۔ پروند جگنوتھ سے بھی مالقات کریں گے جناب اعظم وزیر ساتھ عزت مآب
 مالقات بھی سے گانو عالی جناب ایلن وزیر کے ریل الئٹ اور ٹرانسپورٹ لینڈ اور تجارت االقوامی بین اور انضمام عالقائی

 ذریعہ کے ہندوستان میں ماریشیس پہلوؤں، تمام کے تعلقات دوطرفہ ہمارے وزیر خارجہ دوران، کے دورے اس۔ گے کریں
 باہمی سمیت امداد کی ہندوستان میں ماریشیس لیں گے اور جائزہ کا درآمد عمل جاری پر منصوبوں کے ڈھانچے بنیادی

 ریں گے۔ک خیال تبادلہ پر امور عالمی اور عالقائی دوطرفہ، کے دلچسپی
 

 "ساگر" کے اعظم وزیر اور ہیں پڑوسی سمندری اہم کے ہندوستان میں خطے کے ہند بحر دونوں ماریشس اور مالدیپ
 کی اہمیت اس دورہ یہ کاوزیر خارجہ ۔ ہیں رکھتے مقام خاص ایک میں وژن کے( نمو اور سالمتی سب کے لئے میں خطے)

 کی توقع اور کو اہمیت دیتا ہے تعلقات دوستانہ اور قریبی اپنے ساتھ کے ماریشیس اور مالدیپ ہندوستان کہ ہےعکاسی کرتی 
 مزید کو تعلقات مستحکمعوام سے عوام کے مابین  اور تعاون خواہ خاطر کو تعلقات مابین کے ممالک دونوں وہ کہ ہے جاتی

 رفتار فراہم کرے گآ۔
 

 دہلی نئی
 0202 فروری، 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. 

 


