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 دو کی خارجہ وزیر پر موقع کے میٹنگ خصوصی کی خارجہ وزرائے ہندوستان -آسیان
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 2222 ،جون 17

 

 جے ایس ڈاکٹر خارجہ وزیر پر، موقع کے میٹنگخصوصی  کی خارجہ وزرائے ہندوستان-آسیان

 ساتھ کے منصبوں ہم اپنے کے ویتنام اور لینڈ تھائی سنگاپور، مالئیشیا، انڈونیشیا، برونائی، نے شنکر

 ۔مالقات کیا طرفہ دو

 

 دونوں میں مالقات ساتھ کے یوسف پہین ایروان داتو 66 خارجہ وزیر کے برونائی کو جون 61۔ 2

 اور تجارت کہ کیا اتفاق پر بات اس نے انہوں۔ لیا جائزہ کا رفت پیش میں تعلقات طرفہ دو نے وزراء

 میں شعبوں کے فارماسیوٹیکل اور زراعت خالئی، کیمیکل، پیٹرو اور کاربن ہائیڈرو کاری، سرمایہ

 ۔چاہیے جانا کیا مضبوط مزید کو تعاون

 

 ساتھ، کے مارسودی ریٹنو محترمہ وزیر کی امور خارجہ کی انڈونیشیا منصب ہم انڈونیشیائی اپنی۔ 3

 نے وزراء دونوں۔ کیا کا انعقاد میٹنگ ساتویں کی کمیشن مشترکہ کو 2222 جون 61 نے خارجہ وزیر

 بنانے مضبوط مزید کو پارٹنرشپ اسٹریٹجک جامع انڈونیشیا ہندوستان اور لیا جائزہ کا تعلقات طرفہ دو

 سروس/سرکاری اور سفارتی" نے وزراء۔ کیا خیال تبادلہ پر راستے کے بڑھنے آگے لیے کے

 نے انہوں۔ کیے دستخط پر" معاہدے کے استثنی   سے شرط کی ویزا لیے کے والوں رکھنے پاسپورٹ

 کے بورڈ نارکوٹکس نیشنل کے انڈونیشیا اور( بی سی این) بیورو کنٹرول نارکوٹکس کے بھارت"

 سے اسمگلنگ قانونی غیر کی پیشروؤں کے ان اور مادوں ٹراپک سائیکو ڈرگز، نارکوٹک درمیان

 کانپور ٹیوٹ، انسٹی شوگر نیشنل" اور ،"کیا مشاہدہ بھی کا تبادلے کے نامے مفاہمت لیے کے نمٹنے

 نے وزراء دونوں  ۔کیا مشاہدہ کا یو او ایم درمیانکے  "یوگیاکارتا پی، پی ایل پرکیبونن پولیٹیکنک اور

 کی 22 جی نے خارجہ وزارت۔ کیا خیال تبادلہ پر مسائل عالقائی اور االقوامی بین سمیت پیسفک انڈو

 ۔کی حمایت کی ترجیحات کی اس اور کیا اظہار کا یکجہتی ساتھ کے انڈونیشیا لیے کے سربراہی

 



 بھی سے عبدہللا الدین سیف سری داتو خارجہ وزیر کے مالئیشیا کو جون 61 نے خارجہ وزیر۔ 4

 کا تبادلے کے نوٹوں لیے کے شناخت باہمی کی سرٹیفکیٹس ویکسینیشن 61 -کووڈ اور کی مالقات

 جیسے کاربن ہائیڈرو اور آئل پام بشمول تعلقات تجارتی اور اقتصادی نے وزراء دونوں۔ کیا مشاہدہ

 کمیشن مشترکہ نے انہوں۔ کیا فیصلہ کا دینے رفتار نئی کو تعلقات ہوئے کرتے مرکوز توجہ پر شعبوں

 بھی پر رفت پیش عالمی اور عالقائی نے انہوں۔ کیا اتفاق پر کرنے منعقد میں مالئیشیا اجالس اگال کا

 ۔کیا خیال تبادلہ

 سے خارجہ وزیر کو جون 65 نے باالکرشنن ویوین ڈاکٹر مآب عزت خارجہ، وزیر کے سنگاپور۔ 5

 جن کیا خیال تبادلہ پر پہلوؤں مختلف کے تعلقات جہتی کثیر درمیان کے ممالک دونوں اور کی مالقات

کے امور  کنیکٹوٹی اور ترقی، اور نمو سبز فنٹیک، اور معیشت ڈیجیٹل کاری، سرمایہ اور تجارت میں

 بھی پر رفت پیش والی ہونے میں خطے اور چیلنجوں سیاسی جغرافیائی عالمی نے انہوں. شامل ہیں

 ترقی مزید کو تعلقات ذریعے کے تعلقات تر وسیع کی سطح وزارتی نے وزراء دونوں۔ کی گفتگو وسیع

 ۔کیا اتفاق پر ضرورت کی دینے تحریک نئی ایک لیے کے

 

 خصوصی کے خارجہ وزیر کے لینڈ تھائی اور اعظم وزیر نائب کو جون 61 نے خارجہ وزیر۔ 1

 کی لینڈ تھائی انہیں نے خارجہ وزیر۔ کی مالقات بھی سے کنچنالک پیمول پورن محترمہ ایلچی

 ۔دالیا یقین کا تعاون مکمل کے ہندوستان دوران کے شپ چیئرمین کیبمسٹیک 

 

 طرفہ دو کو جون 61 نے سون تھان بوئی محترم خارجہ وزیر کے ویتنام بھارتی وزیر خارجہ اور ۔1

 اجراء کا لوگو لیے کے تقریب کی ہونے مکمل سال 52 کے تعلقات سفارتی اور اکی کا انعقاد مالقات

 طرفہ دو نے وزراء۔ ہوئی میں عمارت چانسیری نئی کی سفارتخانے کے ویتنام مالقات یہ۔ کیا بھی

۔ کیا خیال تبادلہ پر مختلف پہلؤوں کے رفت پیش االقوامی بین اور عالقائی کی دلچسپی باہمی اور امور

 ،ان -سی ای آر ٹ بعد، کے میٹنگ۔ کیا خیال تبادلہ بھی پر تبادلوں کے سطح اعلی   نے انہوں

 وزارت ،اور وی این سی ای آر ٹی ہندوستان وزارت، کی ٹکنالوجی انفارمیشن اور الیکٹرانکس

 ۔ہوا تبادلہ کا نامے مفاہمت ایک پر سیکورٹی سائبر درمیان کے ویتنام ومواصالت، اطالعات

 

 دہلی نئی
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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. 


