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 (0200 فروری 02-02) فرانس کا دورہ کا شنکر جے ایس ڈاکٹر خارجہ وزیر

 2222 ،فروری 20

 

 کو 2222 فروری 22 نے انہوں اور ہیں پر دورے کے فرانس شنکر جے ایس ڈاکٹر خارجہ وزیر۔ 1

 امور خارجہ اور یورپ برائے وزیر کے فرانس ڈریان، لی یوس جین جناب منصب ہم فرانسیسی اپنے

 ۔کی چیت بات طرفہ دو ساتھ کے

 کی تعاون قریبی درمیان کے فرانس اور ہندوستان دوران کے وبا کی 11 -کووڈ نے وزراء دونوں۔ 2

 اور دفاع کاری، سرمایہ اور تجارت پر طور خاص کو داری شراکت اسٹریٹجک اور ،کی تعریف

 گہرا مزید میں شعبوں دیگر اور تبدیلی موسمیاتی، توانائی اختراع، اور تحقیق تعلیم، صحت، سالمتی،

 اینڈ اکانومی بلیو" نے فریقین دونوں پر، طور کے حصے ایک کے کوشش اس۔ کیا اتفاق پر کرنے

 ڈھانچہ بنیادی اقتصادی، جاتی، ادارہ مقصد کا جس اپنایا، کو" میپ روڈ فرانس-انڈیا پر گورننس اوشین

 ۔ہے بڑھانا کو داری شراکت میں میدان کے اکانومی بلیو ذریعے کے تعاون سائنسی اور

 کھیلوں نے وزراء دونوں ساتھ، کے مقصد کے بنانے آسان مزید کو رابطے کے عوام سے عوام۔ 3

 کے کھیلوں ہی جلد اور کیا اتفاق بھی پر بڑھانے اور رکھنے جاری کو تعاون اپنے میں میدان کے

 نے انہوں برآں، مزید۔ کیا اتفاق بھی پر کرنے مکمل اعالمیہ مشترکہ ایک کا ارادے میں شعبے

 دیرینہ پر اصالحات انتظامی اور انتظامیہ عوامی درمیان کے حکام متعلقہ کے فرانس اور ہندوستان

 ۔کیا اتفاق پر بنانے مضبوط کو تعاون

 کی، چیت بات بھی پر امور عالمی اور عالقائی کلیدی نے ڈرین لی مسٹر اور شنکر جے ڈاکٹر۔ 4

 یونین یورپی والی ہونے شروع کو 2222 جنوری 1 اور تعلقات یونین یورپی -ہندوستان پر طور خاص

 22 نے شنکر جے ڈاکٹر میں، تناظر اس بات چیت کی پر ترجیحات کی صدارت فرانسیسی کی کونسل

 کے میزبانی کی فورم وزارتی کے یونین یورپی پر تعاون میں بحرالکاہل -ہند کو 2222 فروری

 کے وزراء دیگر کئی کے یونین یورپی اور بحرالکاہل -ہند وہ جہاں کی، تعریف کی اقدام فرانسیسی

 تیز کو تعلقات یونین یورپی -ہندوستان تحت کے صدارت فرانسیسی نے انہوں ۔گے کریں شرکت ساتھ

 شروع چیت بات پر معاہدوں کے کاری سرمایہ اور تجارت آزاد کے یونین یورپی -ہندوستان اور کرنے

 ۔کیا اتفاق بھی پر ضرورت کی کرنے نافذ کو پارٹنرشپ کنیکٹیویٹی یونین یورپی -ہندوستان اور کرنے

 



 یورپی یونین کو 2222 فروری 22 نے وزراء دونوں میں، تناظر کے فورم وزارتی۔ یورپی یونین 5

 پر طور مشترکہ کو کال فرانسیسی -ہند لیے کے" پارٹنرشپ پارکس پیسفک -انڈو" دوران کے فورم

 کے عالقوں محفوظ میں خطے کے پیسیفک انڈو مقصد کا پارٹنرشپ اس۔ کیا اتفاق پر کرنے شروع

 کے مینیجرز پارک نیچرل پرائیویٹ اور پبلک کلیدی کے پیسیفک انڈو سے، لحاظ کے انتظام پائیدار

 کو صالحیتوں کرکے اشتراک کا ان اور کرکے اکٹھا کو مہارت اور تجربات موجود میں خطے درمیان

 ۔ہے بڑھانا

 ہوئی بدلتی کی یوکرین اور جی سی پی او اے صورتحال، کی افغانستان نے وزراء دونوں۔ 6

 کے آرڈر مبنی پر قواعد اور اصولوں کے الجہتی کثیر نے انہوں۔ کیا خیال تبادلہ بھی پر صورتحال

 کونسل سالمتی کی متحدہ اقوام پر امور کے تشویش باہمی اور کیا، اعادہ کا وابستگی مشترکہ اپنی لیے

 ۔کیا اتفاق پر کاری رابطہ میں

 یونین یورپی ساتھ ساتھ کے کمشنروں کے یونین یورپی معززین، فرانسیسی دیگر شنکر جے ڈاکٹر۔ 7

 ساتھ کے منصبوں ہم اپنے کے ممالک بحرالکاہل -ہند دیگر والے لینے حصہ میں فورم پیسفک انڈو

 ۔گے کریں مالقاتیں بھی

 پیرس

 0200 فروری، 20

 

 

 

 

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. 

 


