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 ریلیز پریس کی خارجہ وزرائے کے چین بھارت، روس،

 0202 ،ستمبر10 

 جیشنکر جی ایس ڈاکٹر خارجہ وزیر کے ہندوستان الوروف، سیرگئی جناب خارجہ وزیر کے روس

 میں ماسکو کو 0202 ستمبر 02 نے یی وانگ جناب خارجہ وزیر/  کونسلر ریاستی کے چین اور

 ۔کی مالقات

 تعاون فریقی سہ چین بھارت، روس، کے تحت جذبے کے اعتماد اور دوستی ،مفاہمت باہمی نےوزراء 

 تبادلہ پر امور موضوعاتی کے اہمیت عالقائی اور االقوامی بین ساتھ ساتھ کے دینے تقویت مزید کو

 ترقی، عالمی تعاون اور ترقی مشترکہ کی ممالک تینوں کہ اس بات کو ذکر کیا نے وزراء۔ کیا خیال

 ۔ہے موزوں لئے کے دینے فروغ کو استحکام اور امن

 جون 02 پر موقع کے تشکیل کی متحدہ اقوام اور سالگرہ ویں 57 کی فتح میں جنگ عالمی دوسری

 پر سطح عالمی کے قانون االقوامی بین نے وزراء ہوئے، کرتے یاد کو کانفرنس ویڈیو اپنی کی 0202

 ۔کیا اعادہ کا حمایت کے لئے اپنی جہتی کثیر جامع اور احترام کے اصولوں شدہ تسلیم

 جس میں ،سراہا کو تسلسل کے سرگرمیوں مشترکہ تحت کے ورک فریم روس بھارت چین نے وزراء

روس بھارت چین کے  دوسری میں بارے کے امور عالقائی اہتمام زیر کے ہندوستان میں 0202 اگست

 روس بھارت چین ویں 05 قیادت زیر کی چین میں 0202 ستمبر اور مشاورت، سطح کی ڈی جی

 روس بھارت چین کے اہتمام زیر کے روس میں 0202 اکتوبر اور کانفرنس، ایکسچینج اکیڈمک

 کی امراض وبائی اور سینیٹری قومی کو 0202 ستمبر 8 اور ایڈیشن تیسراکا  پروگرام ڈپلومیٹ نوجوان

 مضبوط ممالک، تینوں کہ کیا اتفاق پر بات اس نے وزراء۔ شامل ہیں اجالس الئن آن پہال کا خدمات

 اہم کو کم کرنے میں اثرات کے ضمر وبائی 02 - ڈوکو ساتھ، کے صالحیتوں صنعتی اور سائنسی

 ۔ہیں کرسکتے ادا شراکت

روس بھارت  کو خارجہ وزیر کے روس نے خارجہ وزیر کے چین اور خارجہ وزیر کے ہندوستان

 کے لئے ان کا کانفرنسوں/  اجالسوں منعقدہ دوران کے سال ایک گذشتہ اور صدارت کی چین تنظیم

 صدارت کی روس بھارت چین تنظیم پر طور باضابطہ نے خارجہ وزیر کے روس۔ کیا ادا شکریہ

 ۔کی حوالے کے خارجہ امور برائے وزیر کے ہندوستان

 دہلی نئی

 0202 ،ستمبر 10

 

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. 

 


