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 دورہ کا کویت کا گیس وقدرتی پٹرولیم برائے وزیر

 0202 اکتوبر،11 

 

، کے درمیان 0202 اکتوبر  10سے  11 پردھان دھرمیندر جناب گیس وقدرتی پٹرولیم برائے وزیر

 پر پرمالل کے موقع انتقال الصباح کے الجابر االحمد صباح شیخ عزت مآب امیر سابق کے کویت

 ۔گے کریں دورہ کا کویت کرنے کے لئے پیش تعزیت کو قیادت کی کویت حکومت ہند کی جانب سے

 اعظم وزیر اور عزت مآب صدر کے ہندوستان کو قیادت کی کویت گیس وقدرتی پٹرولیمبرائے  وزیر

 پیش کریں گے۔  خطوط کے

کو حکومت  الصباح الجابر حمداال نواف شیخ عزت مآب امیر نئے کے کویت پردھان دھرمیندر شری

، اور ساتھ ساتھ میں گے کریں پیش بھی مبارکبادطرف سے  کی ہندوستان پر سنبھالنےکی ذمہ داری 

 عزت مآب شیخ مشعل االحمد الجابر الصباح کو ولی عہد بننے پر مبارکباد پیش کریں گے۔

 گئے کر انتقال کو 0202 ستمبر 02 الصباح الجابر االحمد صباح شیخ عزت مآب امیر سابق کے کویت

 اظہار کے تعزیت طرف سے کی ہندوستان کو 0202 اکتوبر 1 جیشنکر ایس جناب خارجہ وزیر۔ تھے

ایک  کو 0202 اکتوبر 4 نے ہندوستان. گئے تھے خانے سفارتکے  کویت ئم  قا میں دہلی نئی کے لئے

 تھا۔ منایا سوگ قومیدن کے لئے 

 وہ۔ تھے رکھے برقرار تعلقات دوستانہ اور قریبی نے کویت اور ہندوستان میں قیادت کی امیر مرحوم

پہنچانے کے  تقویت اور رہنمائی کی تعلقات دوطرفہ لئے کے مفاد باہمی کے عوام کے ممالک دونوں

 ہندوستانی زیادہ سے ملین ایک میں کویت۔ تھے خواہ خیر اور دوست حقیقی ایک کے ہندوستان لئے

 ۔ہیں کرتے کام اور ہیں رہتے

 کے 12۔ ڈکوو اور ،ہیں رہے بڑھا آگے کو تعلقات تاریخی اپنے میں مختلف شعبوں ممالک دونوں

 کو برقرار رکھا ہے۔ تعاون قریبی بھی دوران

 

 دہلی نئی

 0202 اکتوبر،11 

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 


