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 میٹنگ ویں 32 کی عہدیداروں سینئر کے ہندوستان - آسیان

 0202 اپریل، 28

 مستقل کے لینڈ تھائی کو 0202 اپریل 02 نے داس گنگولی ریوا محترمہ( مشرق) سکریٹری۔ 2

 02 کی عہدیداروں سینئر کے ہندوستان - آسیان ساتھ کے فاکڈی تھونگ عالی جناب تھانی سکریٹری

 اور ممالک ممبر دس کے آسیان میں میٹنگ ورچوئلاس ۔ کی صدارت مشترکہ طور پر کی میٹنگ ویں

 کی۔ شرکت نے عہدیداروں اعلی کے ہندوستان

 

 تمام کے تعاون ترقیاتی اور ثقافتی اور معاشرتی معاشی، سالمتی، سیاسی، میںاس میٹنگ میں ۔ 2

 آف پالن ہند -آسیاناس میٹنگ میں ۔ گیا لیا جائزہ کا صورتحال کی تعاون ہند -آسیان جاری میں شعبوں

 - آسیان اس کے ساتھ ساتھ اورگیا،  کیا غور بھی پر اقدامات کے نفاذ کے( 0202 -0202) ایکشن

 اس میٹنگ۔ گیا کیا خیال تبادلہ پر طریقوں کے دینے تقویت مزید کو داری شراکت اسٹریٹجک بھارت

 ضمر وبائی 21-ساتھ کووڈ  ساتھ کے امور االقوامی بین اور عالقائی اہم کے تشویش باہمی دوران کے

 ۔گیا کیا خیال تبادلہ بھی پر ذرائع اور طریقے کے کرنے مستحکم کو تعاون میں جنگ خالف کے

 

 آسیان سے سالوں تین گذشتہ سے طرف کی لینڈ تھائی میں، ریمارکس اپنے نے مشرق() سکریٹری۔ 2

 معاون اور مضبوط والے جانے کیے ادا سے حیثیت کی ملک کوآرڈینیٹر کے تعلقات ڈائیالگ بھارت -

 کے کرنے کام ساتھ کے سنگاپور سے حیثیت کی ملک کوآرڈینیٹر اگلے اور ،کیا خیرمقدم کا کردار

 کرتے تسلیم کی مرکزیت کی آسیان انڈو پیسیفک کے نظریے کے تئیں کے ہندوستان۔ نظر آئے منتظر

 بحر ہند کو آسیان خوشحال اور متحد مضبوط، ایک ہندوستان کہ کیا ذکر کا بات اس نے انہوں ہوئے،

 سالمتی لئے کے سب میں جس ہے چاہتا دیکھنا ہوئے کرتے ادا کردار مرکزی میں خطے کے الکاہل

 تقویت کو داری شراکت اسٹریٹجک بھارت - آسیان نے( مشرق) سکریٹری۔ ہو شراکت کی ترقی اور

 میں بارے کے پیسیفک انڈو اور( آئی او پی آئی) ایٹو انیشی اوقیانوس پیسیفک انڈو لئے کے دینے

 ۔دیا زور بھی پر رابطے کی کھوج مابین کے( پی آئی او اے) لک آؤٹ آسیان

 طور کے سال کے دوستی کو 0200کے مابین  ہندوستان – آسیان نے عہدیداروں سینئر کے آسیان۔ 4

 22 کی شراکت سیکٹرل ہندوستان - آسیان ۔ یہ سالکیا خیرمقدم کا تجویز کی ہندوستان کی منانے پر

  اور سالگرہ ویں 02 کی شراکت کی سطح سمٹ سالگرہ، ویں 02 کی شراکت ڈائیالگ ،سالگرہ ویں



 زیرقیادت کی آسیان اور آسیان میں خطے نے انہوں۔ ویں سالگرہ ہے 22کی  داری شراکت اسٹریٹجک

 ۔سراہا بھی کو حمایت کی ہندوستان لئے کے آرکیٹیکچر

 ہندوستان مربوط زیادہ ایک تعلقات سیاسی اور معاشی ثقافتی، مضبوط مابین کے آسیان اور ہندوستان۔ 2

 ۔ہیں ستون اہم ایک لئے کے کرنے حاصل کو وژن ہمارے کے آسیان اور

 

 دہلی نئی

 3232 اپریل، 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. 

 


