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نئی دہلی 01،مارچ  ،0100 ،وزیر اعظم جناب نریندر مودی اور نیدرلینڈس کے وزیر اعظم ہز
ایکسیلنسی جناب مارک روٹے نے آج ایک ورچوئل چوٹی میٹنگ کی۔ مارچ  0100میں نیدرلینڈس میں عام
اعلی سطح کی چوٹی میٹنگ ہے جس میں وزیر اعظم جناب روٹے نے شرکت کی
انتخابات کے بعد یہ پہلی
ٰ
ہے۔ وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے وزیر اعظم روٹے کو ان کی انتخابی کامیابی پر اور مسلسل چوتھی
معیاد کے لیے نیدرلینڈس کا وزیر اعظم بننے پر مبارکباد دی۔
بھارت اور نیدرلینڈس کے درمیان مضبوط اور مستحکم تعلقات قائم ہیں ان کی آبیاری جمہوری کی یکساں
حقدار ،قانون کی حکمرانی اور انسانی حقوق کے احترام کے ذریعے ہوتی ہے اور دونوں ملکوں کے
درمیان دوستی کے تاریخی رشتے موجود ہیں۔
چوٹی میٹنگ کے دوران دونوں رہنماؤں نے بہت سی باہمی مصروفیتوں کا تفصیلی جائزہ لیا اور تجارت
اور معیشت  ،آبی بندوبست ،زرعی سیکٹر اسمارٹ سٹیز ،سائنس اور ٹیکنالوجی ،صحت کی دیکھ بھال اور
خالء کے شعبوں میں تعلقات کو بڑھانے اور مزید متنوع بنانے پر تبادلہ خیال کیا۔
دونوں وزرائے اعظم نے پانی سے متعلق شعبوں میں آپسی تعاون کو مزید گہرا کرنے کے مقصد سے
’پانی کے بارےمیں اسٹرٹیجک شراکت داری‘ کے قیام سے بھی اتفاق کیا۔ نیز پانی کے بارے میں مشترکہ
ورکنگ گروپ کا درجہ بڑھا کر اسے وزیروں کی سطح تک کرنے سے اتفاق کیا۔
دونوں رہنماؤں نے عالقائی اور عالمی چیلنجوں مثالً آب وہوا کی تبدیلی ،دہشت گردی اور کووڈ 01-وبائی
بیماری کا مقابلہ کرنے کے بارے میں بات چیت کی اور نئے شعبوں مثالً بھارت بحرالکاہل ،ریزیلینٹ،
سپالئی چینس اور گلوبل ڈیجیٹل گورنینس میں بڑھتے ہوئے امتزاج کو مدد دینے پر رضامندی کا اظہار کیا۔
وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے بین االقوامی شمسی اتحاد (آئی ایس اے) اور کولیشن فار ڈیزاسٹر
ریزیلینٹ انفرا اسٹرکچر (سی ڈی آر آئی) کی حمایت کے لیے نیدرلینڈس کا شکریہ ادا کیا۔ جناب مودی نے
نیدرلینڈس کی بھارت بحرالکاہل پالیسی کا خیر مقدم کیا اور  0102میں جی  01کی صدارت کے بھارت کے
دور میں تعاون کئے جانے کی خواہش ظاہر کی۔
دونوں رہنماؤں نے بین االقوامی امن  ،استحکام اور خوشحالی کو یقینی بنانے کی خاطر ا صولوں پر مبنی
ہمہ قومی نظام کی عہد بندی کا اعادہ کیا اور مئی  0100میں پرتگال کے شہر پورٹو میں ہونے والی بھارت
اور یورپی یونین کے لیڈروں کی کامیاب میٹنگ کی تمنا کی۔
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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.

