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 یورپ دورہ کا سکریٹریخارجہ 

 0202 اکتوبر،28 

 

 جرمنی فرانس، تک 0202 نومبر 20 سے اکتوبر 02 نگالشر ھندور ہرش ی جنابسکریٹرخارجہ 

 شراکت اسٹریٹجک کے ہندوستان برطانیہ اور جرمنی فرانس،۔ ہیں والے کرنے دورہ کا برطانیہ اور

بھارت کے ۔ ہیں تعلقات مستحکم اور قریبی کے بھارت ساتھ کے جن ہیں یہ ایسے ممالک اور ہیں دار

 ے ہیں۔بڑھ سے تیزی اور ہیں جہتی کثیر تعلقات دوطرفہان ممالک کے ساتھ 

 کے دلچسپی باہمی اور ،گے لیں جائزہ کا تعلقات دوطرفہ خارجہ سکریٹری دوران، کے دورے اپنے

 ساتھ کے افراد دیگر مذاکرات میں شامل اور منصبوں ہم اپنے اور گے کریں خیال تبادلہ پر امور

 اور دانشوروں تعلیم، ماہرین تاجروں، کے ممالک تینوں ان وہ۔ گے کریں کو شیئر نظر نقطہ ہندوستانی

 سے نتائج کے اس اور ضمر وبائی جاری سکریٹریخارجہ  ۔کریں گے چیت بات بھی سے افراد میڈیا

 ۔گے کریں خیال تبادلہ پر تعاون االقوامی بینکے حوالے سے  نمٹنے

 استوار پر بنیاد کی اقدار جمہوری مشترکہ تعلقات کے ہندوستان ساتھ کے برطانیہ اور جرمنی فرانس،

 ہےروشناس ر سے دلچسپی مشترکہ میں معامالت جیسے تبدیلی موسمیاتی اور ترقی پائیدار اور ہیں

 ان کے ساتھ اور ہیں تعلقات تجارتی اور ٹریڈ ٹھوس بہت ساتھ کے ممالک ان کے ہندوستان۔ ہیں

 اور کثیرالجہتی پر امور متعدد ساتھ کے ممالک ان بھی ہندوستان۔ ہے کی شرح بڑی کاری سرمایہ

 ۔ہے کرتا کام کر مل میں فارم پلیٹ متنوع

تعلقات  کثیرالجہتی شدہ توسیع ،نظام کثیرالجہتی اصالح شدہ اور مضبوط جیسے ترجیحات کی ہندوستان

 سمیت عہدے مستقل غیر والے آنے بھارت کے میں کونسل سالمتی کی متحدہ اقوام اور رابطے بشمول

 ۔گا جائے کیا خیال تبادلہ پر متعلق رابطے سے الکاہل بحر ہند جامع اور کھلی آزاد، ایک

 باوجود سے درپیش مسائل کے ضمر وبائی کی ہندوستان دورہ کا ممالک ان کا خارجہ سکریٹری

 ۔ہے حصہ ایک کا تعاون سفارتی اور تعلقات االقوامی بین جاری

 

 دہلی نئی

 0202 اکتوبر،28 

 

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. 

 


