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 کا ، انڈونیشیاجکارتہ کا سنگھ رنجن کمار راج ڈاکٹر امور خارجہ برائے مملکت وزیر

 دورہ

 2222 ،اگست 27

 

 کو 2222 اگست 22-22 سنگھ رنجن کمار راج ڈاکٹر مملکت وزیر کے تعلیم اور امور خارجہ

 آسیان یہ۔ ہوں گے پر دورے سرکاری کے سیکرٹریٹ آسیان اور گے کریں دورہ کا انڈونیشیا جکارتہ،

 ساتھ کے سیکرٹریٹ آسیان دوران، کے دورےاس ۔ ہوگا دورہ پہال کا ان کا انڈونیشیا اور سیکرٹریٹ

 وطن تارکین ہندوستانی اور بنانے مضبوط کو تعلقات طرفہ دو مملکت وزیر عالوہ، کے مصروفیات

 ۔گے رکھیں تعلقات جاری بھی لیے کے چیت بات ساتھ کے

 پر موقع کے سالگرہ ویں 02 کی تعلقات ڈائیالگ انڈیا - آسیان مملکت وزیر دوران، کے دورے اپنے

 افتتاح کا آف یونیورسٹی ورک نیٹ انڈیا-آسیان ساتھ کے ہوئی جاک لم مسٹر جنرل سکریٹری کے آسیان

 2202 نے مودی نریندر جناب اعظم وزیر اعالن کا یونیورسٹی آف ورک نیٹ انڈیا-آسیان۔ گے کریں

 کے کنسورشیم ایک کے اداروں اہم کے آسیان اور ہندوستان تھا، کیا میں سمٹ یادگاری انڈیا-آسیان میں

 کے آسیان اور ہندوستان ذریعے کے داری شراکت درمیان کے اداروں تحقیقی اور تعلیمی جو پر طور

 آف ورک نیٹ انڈیا-آسیان۔ ۔ گا بنائے ورک نیٹ بنیادی ایک کا سرمائے علمیمیں  ممالک رکن

 نافذ سے آسیان اور بھارت بالترتیب ورک نیٹ یونیورسٹی آسیان اور یونیورسٹی نالندہ کو یونیورسٹی

 ۔ہے رہا کر

 سے عوام اور تعلیمی بشمول بنانے مضبوط کو تعلقات ہندوستان-آسیان ساتھ کے آسیان مملکت وزیر

 آگے کو پارٹنرشپ انڈیا-آسیان اور کرنے قائم روابط جاتی ادارہ بڑھانے، کو رابطوں کے لوگوں

 ۔گے ہوں داخل میں دہائی چوتھی کی داری شراکت اس ہم جب گی کرے خیال تبادلہ بھی پر بڑھانے

 دہلی نئی

 2222 اگست، 27

 

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. 


