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 ،11-50 اکتوبر) دورہ کا آسٹریلیا اور لینڈ نیوزی کا شنکر جے ایس ڈاکٹر خارجہ وزیر

2522) 

 2322 ،اکتوبر 30

 

 دورہ کا آسٹریلیا اور لینڈ نیوزی تک 2322 اکتوبر 11 سے 30 شنکر جے ایس ڈاکٹر خارجہ وزیر

 ۔گے کریں

 لینڈ نیوزی کو اکتوبر 30 خارجہ وزیر میں آکلینڈ۔ ہوگا دورہ پہال کا لینڈ نیوزی کا خارجہ وزیر یہ. 2

 ان کو اراکین کے کمیونٹی ہندوستانی میں لینڈ نیوزی ساتھ کے آرڈرن جیسنڈا محترمہ اعظم وزیر کے

 کریں شرکت میں تقریب ایک لیے کے دینے مبارکباد لیے کے شراکت اور کامیابیوں معمولی غیر کی

 50@انڈیا لیے کے نمائش اور میں یاد کی مہوتسو امرت کا آزادی میں لینڈ نیوزی رہنما دونوں ۔گے

 کریں اجراء کا کتاب' ڈیلیوری میٹ ڈریمز: 23@ مودی' خارجہ وزیر۔ گے کریں جاری ٹکٹ ڈاک

 والی کرنے ظاہر کو تعلق خصوصی کے مودی نریندر جناب اعظم وزیر ساتھ کے برادری سکھ۔ گے

 کیا جائے گا۔ کا بھی اجراء ‘فیتھ آف لیگیسی دی – فیلٹ ہارٹ’ کتاب ایک

 

 مالقات طرفہ دو ساتھ کے مہوتا نانیا محترمہ خارجہ وزیر کی لینڈ نیوزی میں آکلینڈ خارجہ وزیر. 0

 بات بھی سے وزراء کئی وہ۔ گے کریں خیال تبادلہ پر پہلوؤں تمام کے تعلقات ہمارے اور گے کریں

 وزیر، کی شعبے رضاکارانہ اور کمیونٹی کرشنن، رادھا پریانکا محترمہ میں جن گے، کریں چیت

 ہندوستانی والے بننے وزیر میں لینڈ نیوزی کہ جو نوجوان، اور برادریوں، نسلی اور شمولیت تنوع،

 ساتھ ساتھ کے ارکان کے کمیونٹی بزنس پارلیمنٹ، ممبرانساتھ  ساتھ کےاور ان  ہیں،پہلی وزیر  نژاد

 وہ میں ویلنگٹن۔ گے کریں چیت بات بھی سے طلباء ہندوستانی بشمول وطن تارکین ہندوستانی

 ۔گے کریں افتتاح کا عمارت شدہ تعمیر نئی کی کمیشن ہائی ہندوستانی

 

 آسٹریلیا سال اس کا خارجہ وزیر یہ۔ گے کریں دورہ کا سڈنی اور کینبرا خارجہ وزیر میں آسٹریلیا. 4

 میں میٹنگ کی خارجہ وزرائے کواڈ میں میلبورن میں 2322 فروری دورہ پہال ہوگا، دورہ دوسرا کا

 وزرائے ویں10 ساتھ کے وونگ پینی محترمہ منصب ہم اپنی خارجہ وزیر۔ تھا لیے کے شرکت

 وزیر اور اعظم وزیر نائب کے آسٹریلیا خارجہ وزیر۔ گے کریں انعقاد کا ڈائیالگ ورک فریم خارجہ



 تھنک اور میڈیا بحریہ، آسٹریلوی وہ۔ گے کریں مالقات بھی سے مارلس رچرڈ عالی جناب دفاع،

 ۔گے کریں چیت بات بھی ساتھ کے ٹیوٹ انسٹی لوئی میں سڈنی بشمول ٹینکس

 

 دہلی نئی

 2522 ،اکتوبر 50

 

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. 


