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 میٹنگ ویں24  کی عہدیداروں سینئر کے ہندوستان - آسیان

 2222 ،جون 15

کے  چوا لبرٹعالی جناب  سکریٹری مستقل کے سنگاپور نے کمار سوربھ جناب( مشرق) سکریٹری

 کی میٹنگ کی عہدیداروں سینئر کے ہندوستان-آسیان ویں22 میں دہلی نئی کو 2222 جون 51 ،ساتھ

 شرکت نے عہدیداروں سینئر کے ممالک رکن دیگر کے آسیان میں میٹنگاس ۔ کی صدارت مشترکہ

 ۔کی

 کی مستقبل کی اس اور داری شراکت اسٹریٹجک بھارت-آسیان میں میٹنگ کی عہدیداروں سینئر۔ 2

 رہے منا سالگرہ ویں 02 کی تعلقات مذاکراتی اپنے آسیان اور ہندوستان کہ جیسا۔ گیا لیا جائزہ کا سمت

 اور اقتصادی سیکیورٹی، -سیاسی – ستونوں تینوں کے داری شراکت نے رہنماؤں کے ایم او ایس ہیں،

 ایکشن آف پالن انڈیا-آسیان میں میٹنگ۔ لیا جائزہ اپنا پر پیشرفت کی تعاون تحت کے ثقافتی-سماجی

 کے دلچسپی باہمی نے فریقین دونوں۔ گیا کیا غور بھی پر اقدامات کے نفاذ مزید کے( 2225-2221)

 پر بحالی بعد کے امراض وبائی اور امراض وبائی 51 -کووڈ بشمول امور االقوامی بین اور عالقائی

 ۔کیا خیال تبادلہ بھی

 میں بنانے مضبوط کو تعلقات بھارت-آسیان پر طور کے کوآرڈینیٹر کنٹری نے( مشرق) سکریٹری۔ 0

 ہندوستان میں بارے کے بحرالکاہل-ہند۔ کیا خیرمقدم کا حمایت مسلسل اور شراکت مثبت کی سنگاپور

 پارٹنرشپ اسٹریٹجک انڈیا-آسیان نے انہوں ہوئے، کرتے اجاگر کو مرکزیت کی آسیان میں وژن کے

 کے بیان مشترکہ بھارت-آسیان پر تعاون پر پیسیفک انڈو آن لک آؤٹ آسیان لیے کے کرنے مضبوط کو

 ہندوستان لیے کے آرکیٹکچر زیرقیادت کی آسیان اور آسیان میں خطے نے فریق آسیان۔ دیا زور پر نفاذ

 ۔کی تعریف کی حمایت کی

 کو 2222 سال پر موقع کے سالگرہ ویں 02 کی داری شراکت بھارت-آسیان نے فریقین دونوں۔ 2

۔ لیا جائزہ بھی کا کیلنڈر کے سرگرمیوں لیے کے منانے پر طور کے سال دوستی بھارت-آسیان

 اپنی کو پارٹنرشپ انڈیا-آسیان تعلقات ثقافتی اور تاریخی مضبوط درمیان کے آسیان اور ہندوستان

 ۔ہیں رہے کر فراہم بنیاد مضبوط ساتھ ساتھ کے ہونے داخل میں دہائی چوتھی

 دہلی، نئی

 2222 ،جون 15

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. 


