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 (2222 فروری 31-31) دورہ کا فلپائن کا خارجہ وزیر

 2222 ،فروری 15

 

 وزیر۔ کیا دورہ کا فلپائن تک 2222 فروری 11 سے 11 نے شنکر جے ایس ڈاکٹر خارجہ وزیر۔ 1

 ۔تھا دورہ پہال کا ان کا فلپائن یہ پر طور کے خارجہ

 امور خارجہ کے فلپائن جونیئر لوکسن ایل ٹیوڈورومنصب عالی جناب  ہم اپنے نے خارجہ وزیر۔ 2

 پر تعاون دوطرفہ میں 2222 نومبر نے وزراء دونوں۔ کی میٹنگ طرفہ دو ساتھ کے سکریٹری کے

 جس لیا جائزہ کا رفت پیش والی ہونے میں تعلقات طرفہ دو سے بعد کے میٹنگ کی کمیشن مشترکہ

 درمیان کے ممالک دونوں نے انہوں ۔تھی کی صدارت مشترکہ میں فارمیٹ ورچوئل نے انہوں کی

 کے دلچسپی باہمی نے وزراء دونوں ۔کیا خیال تبادلہ بھی پر راستے کے مستقبل کے تعلقات تر وسیع

 ۔کیا خیال تبادلہ سے گہرائی بھی پر امور االقوامی بین اور عالقائی

 قیادت کی ممالک دونوں نے جنہوں کیا خیرمقدم کا رجحانات حالیہ کے تعلقات دوطرفہ نے وزراء۔ 1

 کرنے گہرا مزید کو تعاون مند فائدہ پر طور باہمی پر بنیاد کی مفادات مشترکہ مطابق کے وژن کے

 میری اور دفاعی اور گردی دہشت انسداد نے انہوں۔ ہے کی معاونت میں توسیع میں شعبوں نئے اور

 میں جس کیا، اتفاق پر کرنے کام مزید لیے کے کرنے مضبوط مزید کو روابط میں سیکیورٹی ٹائم

 شامل ہے۔ سازی صالحیت اور تربیت فوجی ساتھ ساتھ کے صالحیتوں دفاعی

 تکمیالت، درمیان کے ممالک دونوں پر طور کے معیشتوں کی مارکیٹ ہوئی کرتی ترقی سے تیزی۔ 4

 کو تعاون اقتصادی نے انہوں میں، روشنی کی دلچسپی مشترکہ میں بنانے متنوع کو چین سپالئی اور

 ٹی، سی آئی سیاحت، دواسازی، اور صحت ڈھانچہ، بنیادی، زراعت ساتھ ساتھ کے دینے وسعت مزید

 وسعت مزید کو روابط کے کاری سرمایہ اور تجارت میں شعبوں جیسے ٹیکنالوجی اور سائنس اور

 توانائی، تجدید قابل اکانومی، بلیو ٹیک، فن جیسے شعبوں ہوئے ابھرتے نے وزراء۔ کیا اتفاق پر دینے

 اطمینان پر اقدامات حالیہ لیے کے بڑھانے کو تعاون میں ادویات روایتی اور سیکورٹی سائبر خالئی،

 ۔کیا نوٹ ساتھ کے

 دونوں لیے، کے بڑھانے کو تبادلے کے طلباء اور سیاحت کاروبار، درمیان کے ممالک دونوں۔ 1

 وزیر۔ کیا اتفاق پر ضرورت کی نظام آسان کے ویزا درمیان کے فلپائن اور ہندوستان نے فریقین

 فراہم سہولت کی واپسی جلد میں فلپائن کی طلباء میڈیکل ہندوستانی سے حکومت کی فلپائن نے خارجہ

 ۔کی طلب توجہ بھی لئے کے کرنے



 

 جہتی کثیر اور ،کیا اتفاق پر کرنے قائم رابطہ قریبی فورم میں الجہتی کثیر نے وزراء دونوں۔ 6

 دونوں میں خطے الکاہل بحر -ہند جو کیا اعادہ کا وابستگی مضبوط اپنی لیے کے داری شراکت

 ۔گی بنائے آسان کو ترجیحات مشترکہ اور خواہشات کی ترقی کی جمہوریتوں

 سیکرٹریلورینزانا اور  ڈیلفنعالی جناب  دفاع سیکرٹری نے خارجہ وزیر دوران، کے دورے۔ 7

عالی جناب  زراعت برائے سیکرٹری اور ،۔ کی چیت بات بھی ساتھ کےIII ڈومینیگوز کارلوس ، خزانہ

 کرنے مضبوط کو تعاون میں شعبوں کے زراعت اور مالیات دفاع، بالترتیب ڈار کے ساتھ ولیم ڈاکٹر

 کیا۔ خیال تبادلہ پر امور کے

 انہوں۔ کی چیت بات مختلف گروپوں کے ساتھ کے کمیونٹی ہندوستانی میں منیال نے خارجہ وزیر۔ 8

 کی کردار کے ان میں دینے فروغ کو آہنگی ہم اور دوستی درمیان کے لوگوں کے ممالک دونوں نے

 کا کام کریں۔ پل درمیان کے لوگوں کے فلپائن اور ہندوستان وہ کہ دیا زور پر ان اور ،کی تعریف

 

 دہلی نئی

 2222 فروری، 15

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 
 


