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انڈیا -سینٹرل ایشیا سمٹ کا پہال اجالس
 19جنوری2222 ،
وزیر اعظم جناب نریندر مودی  22جنوری  2222کو ورچوئل فارمیٹ میں قازقستان ،کرغیز
جمہوریہ ،تاجکستان ،ترکمانستان اور ازبکستان کے صدور کی شرکت کے ساتھ ،ہندوستان -وسطی
ایشیا سربراہی اجالس کی پہلی میٹنگ کی میزبانی کریں گے۔ ہندوستان اور وسطی ایشیائی ممالک کے
درمیان قائدین کی سطح پر اپنی نوعیت کا پہال رابطہ ہے۔
پہال ہندوستان -وسطی ایشیا چوٹی کانفرنس وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ ہندوستان کی بڑھتے ہوئے
رابطے کی عکاسی کرتا ہے ،جو ہندوستان کے "توسیع شدہ پڑوس" کا حصہ ہیں۔ وزیر اعظم جناب
نریندر مودی نے  2202میں تمام وسطی ایشیائی ممالک کا تاریخی دورہ کیا تھا۔ اس کے بعد ،دو طرفہ
اور کثیر جہتی فورمز پر اعلی سطح پر تبادلے ہوئے ہیں۔
وزرائے خارجہ کی سطح پر ہندوستان -وسطی ایشیا ڈائیالگ کا آغاز ،جس کا تیسرا اجالس نئی دہلی
میں  22-01دسمبر  2220کو منعقد ہوا ،نے ہندوستان-وسطی ایشیا تعلقات کو ایک تحریک فراہم کی
ہے۔  02نومبر  2220کو نئی دہلی میں منعقد ہونے والے افغانستان پر عالقائی سالمتی کے مذاکرات
میں وسطی ایشیائی ممالک کی قومی سالمتی کونسلوں کے سیکرٹریوں کی شرکت نے افغانستان کے
بارے میں ایک مشترکہ عالقائی نقطہ نظر کا خاکہ پیش کیا۔
پہلے بھارت -وسطی ایشیا چوٹی کانفرنس کے دوران ،یہ توقع ہے کہ لیڈران ہنوستان -وسطی ایشیا
تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اس بات کی توقع ہے کہ وہ
مشترکہ مفادات کے عالقائی اور بین االقوامی امور بالخصوص بدلتی ہوئی عالقائی سالمتی کی
صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔
یہ چوٹی کانفرنس ہندوستان اور وسط ایشیائی ممالک کے قائدین کی طرف سے ایک جامع اور پائیدار
ہندوستان-وسطی ایشیا کی شراکت داری کی اہمیت کی عالمت ہے۔
نئی دہلی
 19جنوری2222 ،

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

