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 شرکت میں میٹنگ شرپا 02 جی تیسری میں انڈونیشیا یوگیکارتا، کی ہندوستان

 2322 ،ستمبر 03

 

 23جی  تیسری کی صدارت 23جی  کی انڈونیشیا نے کانت امیتابھ جناب شریپا 23جی  کے ہندوستان

 یوگیکارتا کو 2322 ستمبر 22-22 جو کی، قیادت کی وفد سرکاری ہندوستانی ایک میں میٹنگ شرپا

 ۔ ہوئی منعقد میں

 کے اجالس سربراہی بالی 23جی  آئندہ میں 2322 نومبر نے کانت امیتابھ جناب دوران، کے چیت بات

 کی ہندوستان لیے کے کوششوں کی صدارت کی انڈونیشیا لیے کے دینے شکل حتمی کو نتائج بامعنی

 ترقی، پائیدار کہ جیسے میں شعبوں ترجیحی کلیدی نے انھوں۔ کیا اعادہ کا حمایت فعال اور وابستگی

 فار اسٹائل الئف بشمول نمٹنا سے تبدیلیوں ماحولیاتی رفت، پیش تیز پر اہداف کے ترقی پائیدار

 اور اصالحات جہتی کثیر انفراسٹرکچر، پبلک ڈیجیٹل اور ترقی والی چلنے سے ٹیکنالوجی انوائرمنٹ

 مرکوز توجہ عالمی پر کوششوں اور تعاون االقوامی بین ے جیسے شعبوں میںبنان اختیار با کو خواتین

 ۔ دیا زور بھی پر ضرورت کی G20 لیے کے بنانے مضبوط اسے اور کرنے

 روس، جاپان، جرمنی، فرانس، برازیل، نے کانت امیتابھ جناب پر، موقع کے میٹنگ شیرپا 23 جی

 ہم شیرپا ہوئے آئے پر دورے اپنے کے امریکہ اور برطانیہ اسپین، کوریا، جنوبی عرب، سعودی

 ۔کی بھی چیت بات طرفہ دو ساتھ کے منصبوں

 امیتابھ جناب دوران، کے چیت بات پر صورتحال سیاسی جغرافیائی موجودہ میں تناظر کے 23جی 

 نہیں کا جنگ دور کا آج" کہ ڈالی، روشنی پر بیان حالیہ کے مودی اعظم وزیر کو ستمبر 62 نے کانت

 "۔ہیں چیزیں والی بہتر بنانے کو دنیا چیت بات اور کاری سفارت... ہے

 سے جس کی، پیدا امید اور مثبت زیادہ میں مباحثوں کے 23جی  نے مداخلتوں تعمیری کی ہندوستان

 ۔ملی تقویت مزید کو عزم اجتماعی کے نمٹنے سے طریقے مؤثر سے چیلنجوں عالمی موجودہ

 دہلی نئی

 0200 ،ستمبر 02

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. 


