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 مملکت وزیر اور خارجہ وزیرکویت کے  کو 0202 جون، 22۔9 جیشنکر ایس ڈاکٹر خارجہ وزیر

 دورہ کا کویت پر دعوت کی الصباح محمد آل ناصر احمد( ڈاکٹر) شیخعالی جناب  امور کابینہ برائے

 وہ دوران کے دورے اس۔ ہوگا دورہ پہال کا کویت یہ ان کا سے حیثیت کی خارجہ وزیر۔ گے کریں

 بھی خطاب سے برادری ہندوستانی میں کویت اورعہدیداروں سے مالقات کریں گے  کے سطح اعلی

 ذاتی ایک کا اعظم وزیر عزت مآب کے ہندوستان عزت مآب امیر کے لئے کے کویت وہ۔ گے کریں

 ۔گے جائیں کر لے بھی خط

 منائی سالگرہ ویں 02 کی قیام کے تعلقات سفارتی مابین کے کویت اور ہندوستان میں 00-0202 سال

 مضبوط تعلقات دوطرفہ قریبی اور گرم پر طور روایتی مابین کے کویت اور ہندوستان۔ ہے جارہی

 بھگ لگ کے ملین ایک میں کویت۔ ہیں عوام سے عوام کے مابین روابط سے روشناس رہے

 اور ،ہے شامل میں داروں شراکت تجارتی بڑے سے سب کے کویت ہندوستان۔ ہیں مقیم ہندوستانی

 ۔ہے سپالئر بڑا ایک کا تیل لئے کے ہندوستان کویت

 کی کویت لئے، کے مدد میں لڑنے سے لہر دوسری کی 29-کووڈ میں بھارت میں، ہفتوں حالیہ

 مائع میں ہندوستان ایئر/سمندر برج کے قیام کے ذریعہ کہ ہے رہی پیش پیش میں معاملے اس حکومت

 ۔جائے بنایا یقینی کو فراہمی اعتماد قابل اور پائیدار کی آکسیجن میڈیکل

( ڈاکٹر) شیخعالی جناب  امور کابینہ برائے مملکت وزیر اور خارجہ وزیرکویت کے  قبل، سے اس

 نے ممالک دونوں۔ کا دورہ کیا تھا ہندوستان کو 0202 مارچ 21-21 نے الصباح محمد آل ناصر احمد

 ۔تھا کیا اتفاق پر قیام کے کمیشن مشترکہ کے سطح پر خارجہ وزرائےدوران  کے دورے

 

 دہلی نئی

 0201 ،جون 8

 

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. 

 


