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 دورہ کا امارات عرب متحدہ کا خارجہ وزیر

 0202 نومبر،26 

 روزہ دو کا امارات عرب متحدہ کو 0202 نومبر 02 -02 نے جیشنکر ایس ڈاکٹر خارجہ وزیر

 شیخ عزت مآب شہزادہ عہد ولی کے ابوظہبی نے انہوں دوران کے دورے اس۔ کیا دورہ سرکاری

 خارجہ، وزیر کے امارات عرب متحدہ منصب ہم اپنے اور ،کی مالقات سے آل نہیان زید بن محمد

 برادری ہندوستانی میں ابوظہبی نے انہوں۔ آل نہیان سے بات چیت کی زاید بن عبدہللا شیخ عزت مآب

 ۔کی مالقات پر طور ورچوئل بھی سے نمائندوں کے تنظیموں کے

 وزیر کے ہندوستان اور ،کی مالقات سے شہزادہ عہد ولی کے ابوظہبی کو نومبر 02 نے وزیر خارجہ

اچھی  کی ہندوستانیوں دوران کے ضمر وبائی 91 ڈوکو سے طرف کی مودی نریندر جناب اعظم،

 تعریف کو مبارکباد پیش کی اور ان کی قیادت کی امارات عرب متحدہ پر کرنے بھال دیکھ طرح سے

 ۔کیا خیال تبادلہ بھی پر امور عالمی اور عالقائی کے دلچسپی باہمی نے انہوں۔ کی

سارے  کے امور دوطرفہ کو نومبر 02 نے خارجہ وزیر کے امارات عرب متحدہ اور وزیر خارجہ

 ڈکوو پر صورتحال کے دونوں محاذوں معاشی اور صحت نے وزیر خارجہ۔ کیا خیال تبادلہ پر پہلؤوں

۔ کیا آگاہ کو فریق کے امارات عرب متحدہ پر پیشرفت کی ہندوستان میں نمٹنے سے ضمر وبائی 91

 اپنی سمیت دفاع اورفوڈ سیکورٹی  توانائی، ڈھانچہ، بنیادی کاری، سرمایہ تجارت، نے فریقین دونوں

 اور بھارتی وزیر خارجہ ۔لیا جائزہ کا تعاون اپنے پر پہلوؤں مختلف کے داری شراکت اسٹریٹجک جامع

، کیا خیال تبادلہ پر پیشرفت االقوامی بین اور عالقائی حالیہ نے خارجہ وزیر کے امارات عرب متحدہ

 ۔کیا اتفاق پر رکھنے جاری کوارڈنیشن پر امور جہتی کثیر متعدد اور

 نے وزیر خارجہ میں، مالقات ورچوئل اپنی ساتھ کے نمائندوں کے برادری ہندوستانی میں ابوظہبی

 کام کے تنظیموں ہندوستانی میں کرنے بھال دیکھ کی ہندوستانی برادری دوران کے مرض وبائی ڈوکو

 حکومت پر امور متعلقہ سے نارمل حاالت کے بعد کے ڈوکو انہیں نے وزیر خارجہ۔ کی تعریف کی

 ۔کرائی دہانی یقین کیرسپانس  کے

 ابوظہبی
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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. 


