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 ویں دفتر خارجہ کی مشاورت16 سنگاپور کے درمیان   –ہندوستان 

 2022اگست،  20

کو سنگاپور    2022اگست    19ویں دفتر خارجہ کی مشاورت    16ہندوستان اور سنگاپور کے درمیان  

صدارت ہندوستانی وزارت خارجہ میں سکریٹری )مشرق( جناب سوربھ  میں ہوئی، اور اس کی مشترکہ 

 کمار، اور سنگاپور کی وزارت خارجہ میں مستقل سکریٹری جناب البرٹ چوا نے کی۔ 

نے دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں    فریقینکے دوران، دونوں  ۔ دفتر خارجہ سے  متعلق مشاورت  2

نے شراکت داری    فریقین ح پر اطمینان کا اظہار کیا۔ دونوں کا جائزہ لیا اور مصروفیات کی موجودہ سط 

کی مکمل صالحیت کو بروئے کار النے کے لیے دو طرفہ سیاسی تبادلوں کی اہمیت پر زور دیا۔ وفود  

سکل   انفراسٹرکچر،  سٹیز،  سمارٹ  فنٹیک،  اختراع،  اور  اپ  سٹارٹ  کاری،  سرمایہ  اور  تجارت  نے 

عدد شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ دونوں ممالک  ڈویلپمنٹ اور کنیکٹیویٹی سمیت مت

دونوں   گیا۔  لیا  جائزہ  بھی  کا  تعاون  دفاعی  درمیان  سے    فریقین کے  ہندوستان  میں  مہینوں  حالیہ  نے 

سیاحوں کی آمد میں اضافے اور سفر کو مزید آسان بنانے کی ضرورت کو نوٹ کیا۔ یہ دیکھتے ہوئے  

-میں ہندوستان کے لئے موجودہ کنٹری کوآرڈینیٹر ہے، دونوں فریقوں نے ہندوستانکہ سنگاپور آسیان  

تبادلہ کیا۔ باہمی دلچسپی   تعلقات کو اعلٰی سطح تک بڑھانے پر خیاالت کا  آسیان کی مصروفیات اور 

ور  سنگاپ   -  کے عالقائی اور بین االقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں فریقوں نے ہندوستان 

بنانے کی   مزید مضبوط  کو  داری  اسٹریٹجک شراکت  اور  بنانے  کو مزید مضبوط  تعلقات  کثیر جہتی 

 سمت کام کرنے کے اپنے پختہ عزم کا اعادہ کیا۔ 

پر نئی دہلی میں منعقد    تاریخ   مناسب کا اگال دور باہمی طور پر  ۔ دفتر خارجہ سے متعلق مشاورت  3

 ہوگا۔ 

 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. 


