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 عزت مآب خارجہ وزیر کے عرب سعودیپر آنے والے  دورہ نے شنکر جے ایس ڈاکٹر خارجہ وزیر

 21- ڈکوو۔ کی مالقات میں ہاؤس حیدرآباد کے دہلی نئی آج سے سعود آل فرحان بن فیصل شہزادہ

 دونوں۔ ہے دورہ وزارتی پہال یہ کا ہندوستان سے عرب سعودی بعد کے پھیلنے کے بیماری وبائی

 دلچسپی باہمی پر بات چیت کرنے کے ساتھ ساتھ امور تمام متعلق سے تعلقات دوطرفہ اپنے نے وزراء

 ۔کیا خیال تبادلہ پر مسائل االقوامی بین اور عالقائی کے

 دورے کے عرب سعودی کے مودی نریندر جناب اعظم وزیر میں 0221 اکتوبر نے وزراء دونوں۔ 0

 درآمد عمل پر معاہدے کونسل پارٹنرشپ اسٹریٹجک شدہ دستخط درمیان کے فریقین دونوں دوران کے

 کا اطمینان پر رفت پیش کردہ حاصل اور مالقاتوں والی ہونے تحت کے معاہدے نے انہوں ۔لیا جائزہ کا

 مسائل، قونصلر ثقافت، سالمتی، دفاع، توانائی، کاری، سرمایہ تجارت، نے فریقین دونوں ۔کیا اظہار

 تبادلہ پر اقدامات مزید لیے کے بنانے مضبوط کو شراکت اپنی میں وسائل انسانی اور صحتحفظان 

 ۔کیا خیال

 نے انہوں۔ کیاخیال  تبادلہ پر مسائل عالقائی دیگر اور رفت پیش کی افغانستان نے وزراء دونوں۔ 3

 تبادلہ بھی پر تعاون دوطرفہ میں فورموں الجہتی کثیر جیسے سی سی جی اور 02-جی متحدہ، اقوام

 کامیاب کی G-20 سال گذشتہ باوجود کے ضمر وبائی 21 ڈکوو نے بھارتی وزیر خارجہ ۔کیا خیال

 ۔دی مبارکباد کو عرب سعودی پر صدارت

 جانے کی فراہم کو برادری ہندوستانی دوران کے ضمر وبائی 21 ڈکوو نے بھارتی وزیر خارجہ۔ 4

 سے ہندوستان وہ کہ دیا زور پر عرب سعودی اور ،کی تعریف کی عرب سعودی لیے کے مدد والی

 ۔کرے نرمی مزید میں پابندیوں پر سفر

 دہلی نئی

 0202 ،ستمبر 19
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