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 مشاورت سے متعلق خارجہ دفترکے مابین  لینڈ تھائی -ہندوستان

 2222 ،اپریل 21

 

 نئی کو 2222 اپریل 22 دور چھٹا کا مشاورت کی خارجہ دفتر درمیان کے لینڈ تھائی اور ہندوستان

 وزارت ،(مشرق) سکریٹری کمار، سوربھ جناب صدارت مشترکہ کی مشاورت۔ ہوا منعقد میں دہلی

 امور خارجہ وزارت سکریٹری، مستقل فاکڈی، تھونگ تھانی عالی جناب اور ہند، حکومت خارجہ،

 بعد کے وقفے کے سال 3 مشاورت یہ سے، وجہ کی امراض وبائی 21 -کووڈ  ۔کی نے لینڈ تھائی

 ۔ہوئی

 سائنس ثقافتی، تجارتی، اور اقتصادی سالمتی، اور دفاعی سیاسی، نے وفود دونوں دوران، کے مالقات

 تعاون ویکسین بحالی، اقتصادی بعد کے 21-کووڈ تعلقات، کے عوام سے عوام سیاحت، ٹیکنالوجی، اور

کا بھی جائزہ  امور دیگر کے دلچسپی باہمی اور ،لیا جائزہ کا پہلوؤں تمام کے تعلقات طرفہ دو سمیت

۔ کیا اعادہ کا عزم کے کرنے کام کر مل ساتھ کے دوسرے ایک میں شعبوں ان نے اطراف دونوں۔ لیا

 اور آپریشنالئزیشن جلد کے وے ہائی فریقی سہ لینڈ تھائی-میانمار -ہندوستان نے فریقین دونوں

 اور عالقائی نے وفود۔ کیا اتفاق بھی پر بنانے بہتر کو رابطے سمیت روابط تر وسیع کے بندرگاہوں

۔ کیا خیال تبادلہ پر تعاون میں اداروں االقوامی بین دیگر اور متحدہ اقوام بشمول امور کثیرالجہتی

 کو لینڈ تھائی پر سنبھالنے شپ چیئرمین کی بمسٹیک لیے کے 23-2222 نے( مشرق) سکریٹری

 تعلقات دوطرفہ نے اطراف دونوں۔ دالیا یقین کا تعاون اور حمایت مکمل کی ہندوستان اور دی مبارکباد

 ۔کیا اعادہ کا عزم کے کرنے کام مزید لیے کے بنانے مضبوط اور گہرا مزید کو

 ہے، سالگرہ ویں 57 کی قیام کے تعلقات سفارتی درمیان کے لینڈ تھائی اور ہندوستان سال اس چونکہ

 اپریل 22 نے وفد تھائی۔ کیا اتفاق پر منانے سے طریقے مناسب کو موقع تاریخی اس نے فریقین دونوں

 ۔کی مالقات بھی سے سنگھ رنجن کمار راج ڈاکٹر مملکت وزیر کے امور خارجہ کو 2222

 دہلی نئی

 2222 اپریل، 21

 

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English 
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