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پڑوسی ممالک سے متعلق بین وزارتی رابطہ گروپ کا اجالس
 12اپریل2222 ،
سکریٹری سطح پر بین وزارتی رابطہ گروپ کی پہلی میٹنگ آج خارجہ سکریٹری جناب ہرش وردھن
شرنگال نے طلب کی تھی۔ آئی ایم سی جی کو وزیر اعظم جناب نریندر مودی کے وژن کے مطابق،
ہندوستان کی 'پڑوسی پہلے' پالیسی کو مرکزی دھارے میں النے کے لیے ایک اعلی سطحی طریقہ
کار کے طور پر ترتیب دیا گیا ہے۔
2۔ داخلہ ،تجارت ،خزانہ ،ماہی پروری کی وزارتوں /محکموں کے سیکرٹریز ،وزارتوں /محکموں
دفاع ،ریلوے ،اقتصادی امور ،امور صارفین ،زراعت اور کسانوں کی بہبود ،اطالعات ونشریات اور
کیبنٹ سیکرٹریٹ ،نیشنل سیکورٹی کونسل سیکرٹریٹ کے نمائندوں نے آج کے اجالس میں بارڈر
گارڈنگ فورسز کے سربراہان کے ساتھ ساتھ دیگر متعلقہ اداروں نے بھی شرکت کی۔ میٹنگ میں
افغانستان ،بنگلہ دیش ،بھوٹان ،مالدیپ ،میانمار ،نیپال ،پاکستان اور سری لنکا کے ساتھ تجارت اور
سرمایہ کاری ،کنیکٹیویٹی ،سرحدی انفراسٹرکچر ،امیگریشن ،ترقیاتی تعاون بارڈر سیکورٹی وغیرہ
کے شعبوں میں ہندوستان کے باہمی تعلقات کے مختلف پہلوؤں پر غور کیا گیا اور اہم فیصلے لیے
گئے۔
3۔ آئی ایم سی جی کو وزارت خارجہ میں متعلقہ جوائنٹ سکریٹریوں کے ذریعے بالئی جانے والی بین
وزارتی مشترکہ ٹاسک فورسز کی مدد حاصل ہے۔ انڈیا کی نیبر ہڈ فرسٹ پالیسی کے تحت زیادہ سے
زیادہ کنیکٹیویٹی ،مضبوط باہمی روابط اور زیادہ سے زیادہ لوگوں سے لوگوں کے رابطے جیسے
فوائد کی فراہمی کے لیے حکومت ہند کی کوششیں حکومت کی مختلف وزارتوں ،اور متعلقہ ریاستی
حکومتوں محکموں اور ایجنسیوں کے تعاون کے ساتھ مکمل حکومتی نقطہ نظر کے ذریعے طے پاتی
ہیں۔ آئی ایم سی جی حکومت بھر میں ادارہ جاتی تال میل کو مزید بہتر بنائے گا اور اپنے پڑوسی
ممالک کے ساتھ ہندوستان کے تعلقات کے بارے میں حکومت کے اس پورے نقطہ نظر کو جامع سمت
فراہم کرے گا۔
نئی دہلی
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