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جمہوریہ مالدیپ کے صدر عزت مآب جناب ابراہیم محمد صالح نے آج راشٹرپتی بھون میں صدر 

 جمہوریہ ہند محترمہ دروپدی مرمو سے مالقات کی۔

 

میں صدر صالح کا خیرمقدم کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ وہ ہندوستان کے  راشٹرپتی بھون

ایک قریبی دوست اور ایک ممتاز رہنما کا استقبال کرنے پر خوش ہیں جن کی قیادت میں مالدیپ ایک 

 مستحکم اور خوشحال ملک کے طور پر ابھرا ہے۔

 

دوستان کا ایک بڑا شراکت دار اور قریبی صدر جمہوریہ نے کہا کہ مالدیپ بحر ہند کے عالقے میں ہن

دوست ہے۔ دونوں ممالک کے عوام صدیوں سے مضبوط ثقافتی، اقتصادی اور تجارتی تعلقات سے 

 انہیںلطف اندوز ہوئے ہیں۔ ہندوستان کی 'پڑوسی پہلے' کی پالیسی میں مالدیپ کا ایک خاص مقام ہے۔ 

خوشی ہوئی کہ ہندوستان کی ضرورت پر مبنی مالی اور ترقیاتی امداد مالدیپ کی  تے ہوئےکر بیانیہ 

 حکومت کی ترقیاتی ترجیحات کی حمایت کر رہی ہے۔

 

مالدیپ ترقیاتی تعاون، دفاعی اور سالمتی کے اقدامات، اقتصادی  -صدر جمہوریہ نے کہا کہ ہندوستان

سیع مالدیپ کی حکومت اور عوام کے ساتھ تعلقات اور عوام سے عوام کے رابطے کی تیزی سے تو

کے دوران مالدیپ کی حکومت  وبا 91 -کووڈ ہندوستان کے تعلقات کے لیے اچھا اشارہ ہے۔ انہوں نے

خوشی ہوئی کہ وبائی مرض  تے ہوئےکر انہیں یہ ذکراور عوام کی ہمت اور استقامت کی تعریف کی۔ 

پورے خطے کے لیے ایک ماڈل کے طور پر سراہا مالدیپ کے مضبوط تعاون کو  -کے دوران ہندوستان

 گیا ہے۔

مالدیپ شراکت داری میں ایک اہم ستون  -صدر جمہوریہ نے نوٹ کیا کہ صالحیت کی تعمیر ہندوستان

کے طور پر ابھری ہے۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ اس دورے کے دوران دستخط کیے گئے مفاہمت کی 

 کے اقدامات کو مزید تقویت ملے گی۔ سے مالدیپ میں صالحیت سازی یادداشت

 

 نئی دہلی
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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. 


