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 کا دورہ اسپین اور پرتگال کا لیکھی میناکشی محترمہ خارجہ امور برائے مملکت وزیر

 )1212 ستمبر، 21 -21)

 0202 ،ستمبر 11

 

 کے درمیان 0202 ستمبر 21 سے 20 لیکھی میناکشی محترمہ امور خارجہ برائے مملکت وزیر

 ۔گی کریں دورہ سرکاری کا اسپین اور پرتگال

 

 منصب ہم اپنےوزیر مملکت  دوران کے دورے اپنے کے پرتگال تک ستمبر 21 سے 20۔ 0

 دو ساتھ کے آندرے فرانسسکو عالی جناب تعاون اور امور االقوامی بین برائے اسٹیٹ آف سیکریٹری

 وزارت اور سلوا سانٹوس آگسٹو عالی جناب خارجہ وزیر کے پرتگال وہ ۔گی کریں چیت بات طرفہ

 بھی سے ڈیاس بریالنٹے یورویکو عالی جناب انٹرنیشنالئزیشن فار سٹیٹ آف سیکرٹری میں خارجہ

 بھرتی کی شہریوں ہندوستانی لیے کے کرنے کام میں پرتگال دوران کے دورے اس ۔گی کریں مالقات

 ۔گے جائیں کیے دستخط پر معاہدے طرفہ دو متعلق سے

 

 سکریٹری ایگزیکٹو اور فونسیکا دا ماریا گریسمحترمہ  ثقافت وزیر کے پرتگال وزیر مملکت۔ 3

۔ کریں گی مالقات بھی سے کوسٹا دا زکریاس عالی جناب (CPLP) ممالک زبان پرتگالی برائے

 تھا گیا کیا داخل پر طور کے مبصر ایٹ ایسوسی کے پی ایل پی سی میں 0202 جوالئی کو ہندوستان

 وہ۔ ہے پرعزم لیے کے کرنے گہرا کو تعلقات تاریخی اپنے ساتھ کے ممالک فون لوسو وہ اور

 حصے ایک کے تقریبات مہوتسو امرت کے آزادی اور گی ملیں بھی سے افراد کے کمیونٹی ہندوستانی

 ۔گی کریں شرکت میں تقریب کی بڑھاوا دینے والے ورثے ثقافتی بھرپور کے ہندوستان پر طور کے

 

 منصب ہم اپنے وزیر مملکت دوران، کے دورے اپنے کے اسپین کے درمیان ستمبر 21 سے 21۔ 4

 کرنے کے ساتھ ساتھ چیت بات ساتھ کے باؤ مورینو اینجلس محترمہ سیکریٹری کے امور خارجہ

 میں ویلڈولڈ انڈیا، ال ڈی کاسا وزیر مملکت۔ گی ملیں سے معززین سینئر دیگر کے حکومت ہسپانوی



 کے ہندوستان میں فاؤنڈیشن کونسل انڈیا اسپین اور کریں گي بھی افتتاح کا نمائش انڈیا اینڈ بیٹلس

 کے آر سی سی آئی بشمول فائلز انڈو اور انڈونولوجسٹ وہ۔ خطاب بھی پیش کریں گی پر تعاون ترقیاتی

 ۔گی کریں چیت بات بھی ساتھ کے کمیونٹی ہندوستانی میں اسپین اور طلباء سابق

 

اس بات کی ۔ ہے رکھتا تعلقات دوستانہ اور گرمجوش ساتھ کے دونوں اسپین اور پرتگال ہندوستان۔ 1

 دونوں بعد کے ضمر وبائی 21 ڈکہ کوو جو ،کے دورہ سے توقع کی جاتی ہے کہ وزیر مملکت

 ملے رفتار نئی کو تعلقات دوطرفہ ہے، تعلقات کا موقع سرکاری پر طور ذاتی پہلی مابین کے ممالک

 ۔گی

 

 دہلی نئی

 1212 ،ستمبر 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


