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 3 -1) دورہ کا گیمبیا جمہوریہ کا دھرن مرلی وی جناب خارجہ امور برائے مملکت وزیر

 (0201 نومبر

 0202 ،نومبر 05

 

 تک 0202 نومبر 3-2 نے دھرن مرلی وی جناب امور پارلیمانی اور خارجہبرائے امور  مملکت وزیر

 کے دورے سرکاری پہلے کے گیمبیا کے کووند ناتھ رام جمہوریہ صدر یہ۔ کیا دورہ کا گیمبیا جمہوریہ

 دورےاپنے ۔ دورہ دیا تھا تک 0222 اگست 2 سے جوالئی 32 ، جس کا انہوں نے  ہے آیا سامنے بعد

وزیر مملکت  ۔ ۔کی مالقات سےبیرو  ایڈماعزت مآب  صدر کے گیمبیا نے وزیر مملکت دوران، کے

 ڈاکٹر وزیر کے گیمبیا ملک بیرون اور تعاون االقوامی بین ،نے گیمبیا کے وزیر برائے امور خارجہ

 پہلوؤں تمام کے تعلقات طرفہ دو ہمارے اور کی چیت بات پر تعاون طرفہ دو ساتھ کے تنگارا مامادو

 مریم محترمہ سپیکر کی اسمبلی قومی کی گیمبیا نے وزیر مملکت دوران، کے دورےاس ۔ لیا جائزہ کا

 بھی سے جوف بدارا جناب وزیر کے ٹیکنالوجی اور سائنس تحقیق، تعلیم، اعلی   اور ڈینٹن، -جیک

 بڑھانے مزید کو داری شراکت ترقیاتی اور تجارت باہمی درمیان کے گیمبیا اور ہندوستان۔ کی مالقات

 ۔ہے خواہش باہمی کی

 کی ویزا لیے کے والوں رکھنے پاسپورٹ سرکاری اور سفارتی معاہدوں، دو دوران کے دورے اس۔ 0

 عمومی ایک لیے کے تعاون درمیان کے گیمبیا اور ہندوستان اور معاہدہ، ایک کا استثنی   سے شرط

 ڈائیالسز دوران کے دورے پر، بنیاد کی درخواست کی گیمبیا۔ گئے کیے دستخط پر معاہدے ورک فریم

 کیا اعالن کا کرنے پیش دوبارہ کو گرانٹ کی ڈالر امریکی 022,222 لیے کے خریداری کی مشینوں

 ڈاکٹر وزیر کے گیمبیئنز ملک بیرون اور تعاون االقوامی بین امور، خارجہ دوران، کے دورےاس ۔ گیا

 جو کیا، جاری ڈیزائن کا ٹکٹ ڈاک یادگاری ایک پر طور مشترکہ نےوزیر مملکت  اور تنگارا مامادو

 ۔ہے سے مناسبت کی سال 50 کے آزادی کی ہندوستان کہ

 کریڈٹ کہ جو کیا، دورہ کا کمپلیکس بلڈنگ اسمبلی نیشنل کے گیمبیا میں بنجول نےوزیر مملکت ۔ 3

 دو نے انہوں۔ ہے ایک سے میں منصوبوں تاریخی کے افریقہ مغربی گئے کیے تعمیر تحت کے الئن

 کے بنجول گریٹر اور پروجیکٹ توسیعی الیکٹریفیکیشن ایک پراجیکٹس، سی او ایل ہندوستانی جاری

 کا منصوبے کے پانی کے تبدیلی کی پائپوں کے پانی ایسبیسٹس ساتھ کے سی وی پی یو میں عالقے

 تعمیراتی کی گیمبیا دی آف یونیورسٹی اور میوزیم کیچی کیلی نے انہوں عالوہ، کے اس۔ کیا دورہ بھی



 تعمیر کمپنی ہندوستانی ایک جسے ہے، منصوبہ ایک کا حکومت گیمبیا کہ جو کیا، دورہ بھی کا سائٹ

 ۔ہے رہی کر

 میں جن ہے، کمیونٹی ہندوستانی متحرک لیکن چھوٹی ایک مشتمل پر افراد 2022 تقریبا   میں گیمبیا۔ 4

 کے برادری ہندوستانی دوران کے دورے اس نے وزیر مملکت ۔ہیں بزنس مین اور تاجر تر زیادہ

 کو تعلقات دوطرفہ ہمارے ساتھ کے گیمبیا نے دورے اس پر، طور مجموعی۔ کی چیت بات سے ارکان

 ۔کی ہموار راہ کی کرنے گہرا اور بنانے متنوع مزید

 

 دہلی نئی

 0201 ،نومبر 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


