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بھارتی وزیر خارجہ کا جمہوریہ کرغیز ،قازقستان اور آرمینیا کا دورہ ( 3 -01اکتوبر،
)0100
 09اکتوبر0202 ،
وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر  22سے  21اکتوبر  0202تک جمہوریہ کرغیز ،قازقستان اور
آرمینیا کا سرکاری دورہ کریں گے۔
 22سے  22اکتوبر کے درمیان وزیر خارجہ جمہوریہ کرغیز میں ہوں گے۔ بطور وزیر خارجہ ان کا
اس ملک کا یہ پہال دورہ ہوگا۔ وہ جمہوریہ کرغیز کے صدر سے مالقات کرنے کے ساتھ ساتھ
کرغزستان کے وزیر خارجہ کے ساتھ دو طرفہ مالقات کریں گے۔ اس دورے کے دوران کچھ
معاہدوں  /مفاہمت ناموں پر دستخط ہونے کی توقع ہے۔
 11سے  20اکتوبر تک ،بھارتی وزیر خارجہ نور سلطان میں ایشیا میں انٹریکشن اور اعتماد سازی
کے اقدامات کی کانفرنس (سی آئی سی اے) کے  6ویں وزارتی اجالس میں شرکت کے لیے قازقستان
میں ہوں گے۔ قازقستان سی آئی سی اے فورم کا موجودہ چیئر اور انیشیٹر ہے۔ توقع ہے کہ وزیر
خارجہ قازقستان کے نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ کے ساتھ دو طرفہ مذاکرات کریں گے اور
قازقستان کے قیادت سے مالقات کریں گے۔
 20سے  21اکتوبر کے درمیان ،وزیر خارجہ آرمینیا کا دورہ کریں گے۔ ہندوستان کے کسی وزیر
خارجہ کا آزاد آرمینیا کا یہ پہال دورہ ہوگا۔ وہ اپنے آرمینیائی ہم منصب سے مالقاتیں کریں گے ،اور
اس کے ساتھ ساتھ وہ وزیر اعظم اور آرمینیا کی قومی اسمبلی کے صدر سے مالقات کریں گے۔
یہ دورہ تینوں ممالک کے ساتھ ہمارے دوطرفہ تعلقات میں پیش رفت کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ
خطے کی پیش رفت پر اپنے خیاالت کا تبادلہ کرنے کا موقع فراہم کرے گا۔ یہ ہمارے "بڑھتے ہوئے
پڑوس" کے ممالک کے ساتھ ہمارے بڑھتے ہوئے تعلقات کا تسلسل ہوگا۔
نئی دہلی
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