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 اختتام کا دورے سرکاری روزہ دو اپنے کے مملکت بحرین آج نے جیشنکر ایس ڈاکٹر خارجہ وزیر

 بحرین مملکت اور کمانڈر سپریم نائب شہزادہ، عہد ولی نے انہوں دوران، کے دورے اساپنے ۔ کیا

 عالی جناب اعظم وزیر نائب کے بحرین اور خلیفہ آل دحم بن سلمان پرنس عزت مآب اعظم وزیر کے

عالی   ،خارجہ وزیربحرین کے  منصب ہم اپنے نے انہوں۔ کی مالقات سے خلیفہ آل خلیفہ بن علی شیخ

 زیانی سے بات چیت کی۔ال راشد بن ڈاکٹرعبدالطیفجناب 

 جانب کی عوام کی ہندوستان اور ہند حکومت نے انہوں دوران، کے مالقات سے قیادتبحرین کے 

 پر انتقال غمناک کے خلیفہ آل سلمان بن خلیفہ پرنسعزت مآب  اعظم وزیر سابق کے بحرین سے،

 میں بحرین اور کرنے مستحکم کو تعلقات بحرین ہندوستان نے انہوں۔ کی پیش تعزیت مخلصانہ

 ۔کیا یاد کو شراکت کی اعظم وزیر مرحوم لئے کے وبہبود فالح کی برادری ہندوستانی

 91 ڈکوو اور کرنے میزبانی کی برادری ہندوستانی زیادہ سے 022222 میں بحرین نے خارجہوزیر 

 کا قیادت کی بحرین پر کرنے بھال دیکھ معمولی غیر کی کمیونٹی بھارتی دوران کے ضمر وبائی

 وبائی ڈکوو اور تعاون کے برادری ہندوستانی میں ترقی کی بحرین نے قیادت کی بحرین۔ کیا ادا شکریہ

 کی ہندوستان ذریعے کے فراہمی کی افراد ور پیشہ طبی اور سامان طبی دوائیوں، دوران کے مرض

 مستحکم مزید کو تعاون متعلقہ سے ڈوکو اپنے نے فریقین دونوں۔ سراہا کو امداد کردہ فراہم سے طرف

 بھی پر دینے شکل عملی کو انتظام ببل ایئر مابین کے ممالک دونوں نے انہوں۔ کی تاکید کی کرنے

 ۔کیا اظہار کا اطمینان

 نے ءوزرا دونوں۔ کی چیت بات پر سطح کی وفد سے خارجہ وزیر کے بحرین نے جیشنکر ایس ڈاکٹر

 اور عالقائی کے دلچسپی باہمی ساتھ ساتھ تمام پہلؤوں پر بات چیت کرنے کے کے امور دوطرفہ

 اور تعاون میں نمٹنے سے چیلنجوں کے بعد کے ڈوکو میں جس ،کیا خیال تبادلہ پر امور عالمی

 کاری، سرمایہ اور تجارت ، ٹکنالوجی خالئی تحفظ، سمندری اور دفاع نے انہوں۔ ہے شامل کوارڈنیشن

 دیگر سمیت کے شعبوں توانائی تجدید قابل اور کاربن ہائیڈرو صحت، ٹیک، فن ٹی، آئی انفراسٹرکچر،

 میں مہینوں چند آئندہ نے وزیر خارجہ۔ کیا اتفاق پر کرنے مستحکم مزید کو تعلقات بحرین - ہند تاریخی

 آنے ہندوستان میں اجالس کمیشن جوائنٹ ہائی بحرین -وستان ہند تیسرے کو وزیر خارجہ کے بحرین

 کو دہرایا۔ دعوت لئے کے



 بھی ساتھ کے رہنماؤں کے برادری ہندوستانی میں بحرین نے وزیر خارجہ دوران، کے دورے اس

( کرشنا شری) جی ناتھ شری پرانا سال 022 میں منامہ نے انہوں۔ کی چیت بات سےطریقے  ورچوئل

 - بھارت پائیدار بھارت کے متعلق چھوٹا ہیکل پاس آس کے اس اور مندر یہ۔ کیا دورہ کا مندر کے

 ۔کیا دورہ بھی کا میوزیم نیشنل کے بحرین نے انہوں۔ ہے کھڑا پر طور کے گواہی کی دوستی بحرین
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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. 

 


