
Visit of External Affairs Minister to Republic of Seychelles 

(November 27-28, 2020) 
November 28, 2020 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (7272 نومبر، 72 -72) کا دورہسیچلیس  جمہوریہ کا خارجہ وزیر

 0202 نومبر، 28

 

 سرکاری روزہ دو اپنے کے سیسیچل جمہوریہ آج نے جیشنکر ایس ڈاکٹر خارجہ، وزیر کے ہندوستان

 لے پیغام ذاتی سے طرف کی مودی نریندر اعظم وزیربھارتی وزیر خارجہ کا  ۔ کیا اختتام کا دورے

 کے دورے اپنے۔ کے اہمیت کی عکاسی ہوتی ہے تعلقات ساتھ کے سسیچلی کی ہندوستان سے جانے

 مالقات سے لوانعزت مآب واویل رامکاصدر  میں ہاؤس اسٹیٹ کو 0202 نومبر 02 نے انہوں دوران،

برائے امور خارجہ اور سیاحت عالی وزیر  سیچلیس کے منصب ہم اپنے نے بھارتی وزیر خارجہ۔ کی

 ۔کی چیت بات بھی سے جناب سیلویسٹری ریڈگونڈ

 کی ہند حکومت اور عوام ہندوستانی نے وزیر خارجہ دوران، کے مالقات سے صدرسیچلیس کے 

 اپنے میں 0202 جنوری نے انہوں۔ دی مبارکباد پر فتح انتخابی حالیہ کو لوانارامک صدر سے، جانب

 کے ممالک دونوں میں قیادت کی ان کہ کیا اظہار کا اعتماد اس اور ،کیا یاد کو دورے کے ہندوستان

 سے طرف کی قیادت ہندوستانی میں 0200 نے انہوں۔ گے کریں ترقی بھی اور تعلقات قریبی مابین

 ۔دی دعوت کی کرنے دورہ کا ہندوستان کو وانالورامک صدر

 پر اقدار کی حکمرانی کی قانون اور اقدار جمہوری نے صدر اور وزیر خارجہ دوران، کے مالقات

 نے بھارتی وزیر خارجہ ۔کیا خیال تبادلہ پر تعلقات ہمسایہ تاریخی مستحکم ذریعہ کے اعتقاد مشترکہ

 لئے کے بڑھانے مزید کو داری شراکت اسٹریٹجک سیچلیس - ہندوستان میں دور کے بعد کے ڈوکو

 سب میں خطے بحر ہند) ساگر اس کے ہندوستان کی سیسیچل نے انہوں۔ دہرایا کو عزم کے ہندوستان

خطے کے لئے  کے ہند بحر سے جس نظریے میں مرکزیت کی بات کی، کے( نمو اور سیکورٹی کی

 حد تک بہت سیچلیس سے، حیثیت کی ہمسایہ ایک پار کے پانی۔ ہندوستان کی پالیسی روشناس ہے

 ہندوستان کی پڑوسی پہلے کی پالیسی کا ایک حصہ ہے۔

 کی بھارت میں شکل کی دوائیوں اہم اور سپالئی میڈیکل دوران کے ضمر وبائی نے لوانارامک صدر

 ،کی قدر کی شراکت سالمتی اور ترقی مابین کے ممالک دونوں نے انہوں۔ سراہا کو امداد کردہ فراہم

 طرف اپنی نے بھارتی وزیر خارجہ۔ کی بات کی اثرات مثبت کے اس پر تعمیر قومی میں سیچلیس اور

 جانے لے تک سطح اعلی کو تعاون اس اور کرنے حمایت کی امنگوں اور مفادات کے سیسیچل سے،

 ۔دیا زور پر عزم کی ہندوستان لئے کے



 اور گیا، دیا زور پر ضرورت کی کرنے گہرا اور دینے وسعت مزید کو تعلقات باہمی میں چیت بات

 تعاون اور کوارڈنیشن لئے کے کرنے مقابلہ کا چیلنجوں کردہ پیش ذریعہ کے ضمر وبائی 01-کووڈ 

 کی منشیات ہوئے کرتے حفاظت کی نظام ماحولیاتی سمندری نے انہوں۔ گیا دیا زور پر ضرورت کی

 مشترکہ لئے کے نمٹنے سے تبدیلی کی وہوا آب اور قزاقی بحری گیری، ماہی آئی یو یو اسمگلنگ،

 کے کے مختلف پہلؤوں امور عالقائی نے انہوں۔ دیا زور پر ضرورت کی دینے تقویت کو کوششوں

 ڑتا ہے۔پ اثر پر مفادات متعلقہ کے ان سے جس کی بات بھی میں بارے

 دونوں۔ کی چیت بات پر سطح وزارتی بھی سے خارجہ وزیر کے سیچلیس نے وزیر خارجہبھارتی 

 داری، شراکت ترقیاتی میں جن ،کیا خیال تبادلہ پر پہلوؤں مختلف کے تعلقات دوطرفہ نے اءوزر

 اور سیاحت تجارت، تعلقات، ثقافتی اور تعلقاتعوام کے  سے عوام تعاون، دفاعی سازی، استعداد

 ۔ہیں شامل بھی کے شعبے صحت عالوہ کے کامرس

 

 وکٹوریہ

 7272 نومبر، 28

 

 

 

 

 

 

 

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 


