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 (2222 اپریل 3 - مارچ 13)  ہندوستان کا خارجہ وزیر کے فیڈریشن روسی

 2222 اپریل 01

 

 کا ہندوستان تک 2222 اپریل 3 سے مارچ 13 الوروف سرگئی خارجہ وزیر کے فیڈریشن روسی

 ۔ہیں رہے کر دورہ سرکاری

 

 کے چیت بات سے خارجہ وزیر روسی کو 2222 اپریل 3 نے شنکر جے ایس ڈاکٹر خارجہ وزیر .2

 اور تجارتی نے انہوں۔ لیا جائزہ کا صورتحال مجموعی کی تعاون نے وزراء دونوں۔ کی مالقات لیے

 دیا زور پر بات اس نے خارجہ وزیر۔ کیا غور پر مضمرات کے رفت پیش حالیہ پر تعلقات اقتصادی

 لیے کے ہندوستان چڑھاؤ اتار عالمی میں شعبوں مختلف پر، طور کے معیشت پذیر ترقی ایک کہ

 اقتصادی، کے ان کہ ہے ضروری یہ لیے کے ممالک دونوں۔ ہے باعث کا تشویش پر طور خاص

 ۔رہیں قیاسی پیش اور مستحکم رابطے کے عوام سے عوام اور تکنیکی

 

 ہندوستانی نے الوروف وزیر۔ کیا خیال تبادلہ پر رفت پیش متعلق سے یوکرین نے وزراء دونوں .3

 کے تشدد نے خارجہ وزیر۔ کیا آگاہ سے چیت بات جاری بشمول سے نظر نقطہ کے روس کو فریق

 سفارت اور مذاکرات کو تنازعات اور اختالفات۔ دیا زور پر اہمیت کی خاتمے کے دشمنی اور خاتمے

 کی ریاستوں اور خودمختاری چارٹر، کے متحدہ اقوام قانون، االقوامی بین اور ذریعے کے کاری

 ۔چاہیے جانا کیا حل ذریعے کے احترام کے سالمیت عالقائی

 

 افغانستان میں چین نے الوروف وزیر۔ کیا خیال تبادلہ بھی پر صورتحال کی افغانستان نے وزراء .4

 کہ کیا نوٹ نے خارجہ وزیر۔ کیا آگاہ سے جائزے اپنے میں بارے کے کانفرنس حالیہ میں بارے کے

 لیے کے عوام افغان اور کیا اظہار کا خدشات کے برادری االقوامی بین نے 2951 آر سی ایس این یو

 شامل بھی معاملہ کا ایکشن آف پالن جامع مشترکہ اور ایران میں مذاکرات۔ کی بات کی امداد انسانی

 ۔کیا خیرمقدم کا بریفنگ روسی پر معاملے اس نے خارجہ وزیر۔ ہے

 



 کریں مالقات بھی سے مودی نریندر جناب اعظم وزیر وقت کے دن میں بعد خارجہ وزیر کے روس .5

 ۔گے

 

 دہلی نئی

 2222 اپریل 01

 

 

 

 

 

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. 

 


