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 خارجہ وزیر کے مالدیپ اور صدر منتخب کے اسمبلی جنرل ویں 67 کی متحدہ اقوام

 مالقات سے اعظم وزیر کی عالی جناب عبد ہللا شاہد

 0202 جوالئی، 23

 

 کے مالدیپ اور منتخب صدر کے اجالس ویں 67 کے( اے جی این یو) اسمبلی جنرل کی متحدہ اقوام

 ۔کی مالقات سے مودی نریندر جناب اعظم وزیر آج نے شاہد ہللا عبدعالی جناب  خارجہ وزیر

 جی این یو بعد، کے انتخابات والے ہونے میں نیویارک کو 0202 جوالئی 6 شاہد ہللا عبدعالی جناب 

 ۔ہیں کررہے دورہ کا ہندوستان سے حیثیت کی ہونے منتخب صدر کے اجالس ویں 67 کے اے

اور  کی، پیش مبارکبادپر  فتح شاندار ان کی میں انتخابات کو شاہد ہللا عبدعالی جناب  نے اعظم وزیر

 تاکر ظاہر کوبڑھتی ہوئی پوزیشن  کی مالدیپ پر سطح عالمی یہ کہساتھ ساتھ میں اس بات کا ذکر کیا 

 ۔ہے

 اور کی، پیش مبارکباد پر بیان وژنان کے  کے' امید صدارت برائے' کو منتخب صدر نے اعظم وزیر

 ۔کرائی دہانی یقین کی تعاون اور حمایت مکمل کی ہندوستان دوران کے ان کے عہد صدارت انہیں

 دیا زور پر اہمیت کی اصالحات میں نظام جہتی کثیر سمیت تنظیموں کے متحدہ اقوام نے اعظم وزیر

 ۔سکےہو  عکاسی کی امنگوں کی آبادی بڑی کی دنیا اور حقائق موجودہ کی دنیا اس سے تاکہ

 تعلقات دوطرفہ کے مالدیپ - ہندوستان میں برسوں حالیہ نے شاہد ہللا عبد عالی جناب اور اعظم وزیر

 وبائی 21-کووڈ کہ کیا اظہار کا اطمینان نے اعظم وزیر۔ کیا خیال تبادلہ بھی پر نمو رفتار تیز میں

 کی ہندوستان نے انہوں۔ ہیں رہے کر ترقی بہتر پروجیکٹس طرفہ دو باوجود کے رکاوٹوں میں ضمر

 ۔دیا زور پر اہمیت کی مالدیپ پر طور کے ستون کلیدی کے وژنساگر  اور پالیسی پڑوسی پہلے

 دہلی نئی

 0202 جوالئی، 23

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. 

 


