
Visit of Minister of State for External Affairs, Shri V. 

Muraleedharan to Nigeria (August 22-23, 2022) 
August 25, 2022 

  اگست   23-22)  دورہ  کا   نائجیریا  کا  مرلیدھرن  وی  جناب  خارجہ  برائے امور  مملکت  وزیر

2022 ) 

 2022 ،اگست  25

 

  تک   2022  اگست   23-22  نے   مرلیدھرن   وی   جناب   مملکت   وزیر   کے   امور   پارلیمانی   اور   خارجہ   امور

انہوں    قبل  سے  اس  تھا،  دورہ   دوسرا  کا  ان  کا  نائجیریا   یہ۔ کیا  دورہ   سرکاری  کا  نائیجیریا  جمہوریہ  وفاقی

 دورہ کیا تھا۔  میں 2019 جون  میں شرکت کے لئے تقریبات  کی  یوم جمہوریہ  کے  نائیجیریانے  

  بشکریہ   سے بوہاری  محمد   صدر  کے  نائیجیریا  جمہوریہ  وفاقی  نے  مملکت   وزیر  ،دوران  کے  دورے۔  2

  خارجہ   وزیر  کے   نائجیریا   عالوہ   کے   چیت   بات   سے  برادری  ہندوستانی   نے  مملکت   وزیر ۔  کی  مالقات 

  کی   مملکت   وزیر ۔  کی  مالقات   سے (  ریٹائرڈ )  مگاشی  بشیر   جنرل   میجر   دفاع   وزیر   اور   اونیاما   جیفری 

  صحت،   تعلیم،  توانائی،  کاری،   سرمایہ  اور   تجارت   دوران  کے  مالقاتوں  ساتھ  کے   معززین  کے   نائجیریا

  کے   دلچسپی   باہمی ۔  گیا  کیا   خیال   تبادلہ  پر  تعاون   میں   تعلقات   کے   عوام   سے  عوام   اور   ثقافتی   دفاع،

 ۔گیا کیا  خیال  تبادلہ  بھی  پر امور  عالمی   اور  عالقائی 

 

  کے   کونسل  بزنس  انڈیا-نائیجیریا   گئی  کی  شروع  میں  ہی  حال  نے  مملکت   وزیر  دوران،  کے  دورے۔  3

  انجینئر   پاور  آدیبایو،  نیی   رچرڈ   اوٹنبا  جناب   وزیر   کے   کاری  سرمایہ  اور  تجارت   میں   اجالس  افتتاحی 

  ڈاکٹر   وزیر  کے   ترقی   کی  اسٹیل   اور  کانو  علیو،  ڈی   ابوبکر ۔  کیا  خطاب   کلیدی  ساتھ   کے  وزیر  کے

  خارجہ   وزارت   کی   نائجیریا   گنڈوجے،   عمر  عبدللا   مسٹر   گورنر   کے  اسٹیٹ   کانو   اڈیگبائٹ،  اوالمیلکان 

  اور   ہندوستان   اور  عہدیداروں  سینئر   کے   حکومت   کی   نائیجیریا ۔  دادا  زبیرو۔  امب   مملکت   وزیر  کے

 ۔ کی شرکت   میں تقریب   اس  نے  تعداد   بڑی کی  نمائندوں  صنعتی  کے  نائیجیریا 

 

  ہائی   نے  جنہوں  کی  چیت   بات   بھی  سے  ارکان  200  تقریبا    کے  کمیونٹی  ہندوستانی  نے  مملکت   وزیر۔  4

 ۔ کی شرکت  میں استقبالیہ کمیونٹی  گئے  دیے  سے  طرف  کی کمشنر

 



  جہتی   کثیر  موجود   درمیان   کے  نائجیریا   اور   ہندوستان   نے  دورے  کے  نائجیریا   کے  مملکت   وزیر۔  5

  وزیر   میں  میٹنگ  افتتاحی  کی  کونسل   بزنس  انڈیا-نائیجیریا ۔  ہے  کیا  مستحکم   مزید   کو   تعلقات   باہمی

  فراہم   تحریک  نئی  ایک  کو  داری  شراکت   اقتصادی  طرفہ  دو  ساتھ  کے  نائیجیریا   نے  شرکت   کی  مملکت 

 ۔کی

 

 ابوجا

 2022 اگست، 25

 

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. 


