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 خطاب سے سمٹ انڈیا آسیان ویں 71 کا اعظم وزیر

 0202 نومبر،12 

 

 عالی جناب اعظم وزیر کے ویتنام، چیئر موجودہ کے آسیان آج نے مودی نریندر جناب اعظم وزیر

 میں جس یہ سمٹ۔ کی شرکت میں سمٹ ہندوستان - آسیان ویں 71 پر دعوت کی فوک شوآن نگوین

 طریقے سے منعقد کیا گیا۔ ورچوئل ، کو نے شرکت کی ممالک ممبر دس تمام کے آسیان

 کی آسیان میں پالیسی ایسٹ ایکٹ کی ہندوستان نے اعظم وزیر ہوئے، کرتے خطاب سے اس سمٹ

 آسیان خوشحال اور جوابدہ ،مربوط ایک کہ اس بات کو اجاگر کیا نے انہوں۔ کیا واضح کو مرکزیت

 ترقی اور سالمتی لئے کے سب میں خطے اور ،ہے حصہ مرکزی کا وژن پیسیفک انڈو کے ہندوستان

آسیان  اورانڈو پیسیفک اوشن انیشیٹو  کے ہندوستان نے اعظم وزیر۔ ہے کرتا ادا کردار اہم میں( ساگر)

 آزاد،ایک  تاکہ دیا، زور پر اہمیت کی دینے تقویت کو آہنگی ہم مابین کے آؤٹ لک آن انڈو پیسیفک

 کو ممالک آسیان نے انہوں۔ جاسکے بنایا یقینی کو خطے انڈو پیسیفک مبنی پر قواعد اور جامع ،کھال

 دعوت کی کرنے تعاون پر پہلؤوں مختلف کے (IPOI) انیشیٹو اوشن پیسیفک انڈو کے ہندوستان بھی

 ۔دی

 حمایت وسیع کو برادری عالمی اور رسپانس کے ہندوستان نے اعظم وزیرکے حوالے سے  71۔ ڈکوو

۔ کیا خیرمقدم کا اقدامات کے آسیان لئے کے لڑنے سے مرض وبائی اور ڈالی، روشنی پر فراہم کرنے

 ۔کیا اعالن کا مدد کی ڈالر امریکی ملین 7 میں فنڈ رسپانس آسیان 71-کووڈ نے اعظم وزیر

 اہمیت کی کنکٹوٹی ڈیجیٹل اور جسمانی زیادہ سے زیادہ مابین کے ہندوستان اور آسیان نے اعظم وزیر

 آف الئن کی ڈالر امریکی بلین 7 کی ہندوستان لئے ےک حمایت کی کنکٹوٹی آسیان اور ،دیا زور بھی پر

 بعد کے کووڈ نے انہوں ،کے حوالے سے کاری سرمایہ اور تجارت۔ کو دہرایا کش پیش کی کریڈٹ

 ۔دیا زور پر اہمیت کی لچک اور تنوع کی چین سپالئی ئےل کے بحالی معاشی

 اور ،کیا اعتراف کا شراکت کی ہندوستان میں فروغ کے واستحکام امن میں خطے نے رہنماؤں آسیان

 نئے لئے کے 0202-0207 نے رہنماؤں۔ کیا خیرمقدم کا حمایت کی ہندوستان لئے کے مرکزیت آسیان

 ۔کیا خیرمقدم کا اپنانے کو ایکشن آف پالن بھارت - آسیان

  



 

 اور عالقائی کے تشویش اور دلچسپی مشترکہ سمیت گردی دہشت اور چین جنوبی بحیرہ میں چیت بات

 سی این یو بالخصوص قانون االقوامی بین نے فریقین دونوں۔ گیا کیا شامل بھی کو امور االقوامی بین

 ۔کا ذکر کیا اہمیت کی دینے فروغ کو نظام مبنی پر قواعد میں خطے سمیت پاسداری کی ایس او ایل

 کے اس اور رکھنے برقرار کو سالمتی اور حفاظت استحکام، امن، میں چین جنوبی بحیرہ نے رہنماؤں

 کی فضائی حدود سے گزرنے جہازوں کے اور گیشن نیوی کے لئے کام کرنے کے ساتھ ساتھ فروغ

 پر زور دیا۔ اہمیت کی بنانے یقینی کو آزادی

 

 دہلی نئی

 0202 نومبر، 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


