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 تقریبات متعلقہ اور میٹنگخصوصی  کی خارجہ وزرائے بھارت -آسیان

 2222 ،جون 16

 

 کو 2222 جون 61-61 میں یاد کی ہونے مکمل سال 02 کے تعلقات ڈائیالگ بھارت -آسیان نے بھارت

 خصوصی کی خارجہ وزرائے بھارت -آسیان ایک کی جنرل سکریٹری اور خارجہ وزرائے کے آسیان

 سال کے دوستی بھارت-آسیان کو 2222 سال میں، اعتراف کے میل سنگ اس۔ کی میزبانی کی میٹنگ

 میں اجالس سربراہی بھارت-آسیان ویں61 میں 2226 اکتوبر کہ جیسا ہے رہا جا منایا پر طور کے

 ۔تھا کیا اعالن نے رہنماؤں ہندوستانی اور آسیان

 

 جے ایس ڈاکٹر صدارت مشترکہ کی میٹنگ خصوصی کی خارجہ وزرائے کے ہندوستان-آسیان۔ 2

 ویوین ڈاکٹر وزیر کے امور خارجہ کے سنگاپور جمہوریہ اور خارجہ وزیر کے ہندوستان شنکر،

 انڈونیشیا، کمبوڈیا، برونائی، ساتھ کے جنرل سیکرٹری کے آسیان میں اجالس۔ کی نےباالکرشنن 

 کے خارجہ وزرائے کے لینڈ تھائی اور فلپائن آر، ڈی پی الؤ اور خارجہ وزرائے کے ویتنام مالئیشیا،

 والی آنے اور لیا جائزہ کا حیثیت کی پارٹنرشپ انڈیا-آسیان نے وزراء۔ کی شرکت بھی نے نمائندوں

 – کنیکٹیویٹی کامرس، اور تجارت صحت، اور 61 -کووڈ میں چیت بات۔ کیا طے راستہ لیے کے دہائی

 پر لک آؤٹ آسیان پر پیسیفک انڈو ساتھ ساتھ کے تعمیر کی صالحیت اور تعلیم ڈیجیٹل، اور فزیکل

 وزراء۔ تھے شامل ایریاز فوکس کلیدی کے درآمد عمل پر بیان مشترکہ کے ہندوستان-آسیان پر تعاون

 بھی پر بحالی اقتصادی کی بعد کے امراض وبائی اور رفت پیش االقوامی بین اور عالقائی اہم نے

 کے آسیان۔ گیا کیا منظور پر طور متفقہ کو بیان کے چیئرمینوں شریک میں اجالس۔ کیا خیال تبادلہ

 مالقات بھی سے مودی نریندر جناب اعظم وزیر نے جنرل سکریٹری کے آسیان اور خارجہ وزرائے

 ۔کی

 

 خارجہ وزرائے اور جنرل سکریٹری کے آسیان خارجہ، وزرائے کے آسیان دوران، کے دورے اس۔ 0

 سے اجالس وزارتی کے ایڈیشن بارہویں کے ڈائیالگ دہلی ساتھ کے شنکر جے ڈاکٹر نمائندے کے

 بھارت-آسیانبرج کی تعمیر" ہے اور یہ  میں پیسیفک انڈو جس کا موضوع " گے کریں خطاب بھی

 بڑا سے سب کا ہندوستان ڈائیالگ دہلی گیا کیا شروع میں 2221 ۔ہے مرکوز پر سال 02 کے تعلقات



 میں تناظر کے نامے منظر عالقائی اور عالمی عصری مقصد کا جس ہے، ڈائیالگ 6.1 ٹریک ساالنہ

 ۔ہے بنانا مضبوط کو تعلقات بھارت-آسیان

 

 کہ دیا زور پر بات اس اور ہوئی میں ماحول کے تعاون اور دوستی مالقاتیں یہ پر، طور مجموعی۔ 4

 اور پالیسی ایسٹ ایکٹ کی اس مثال کی جس ہے، دیتا اہمیت کو تعلقات اپنے ساتھ کے آسیان ہندوستان

 ۔ہے موجود میں وژن کے اس لیے کے بحرالکاہل-ہند تر وسیع ذریعے کے مرکزیت کی آسیان

 

 دہلی نئی
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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. 


