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 کا امور خارجہ برائے سکریٹری نائب کے امریکہ متحدہ ریاستہائے بیگن، ای اسٹیفن

 (1212 اکتوبر، 21 ۔21) دورہ

 0202 اکتوبر، 13

 

 نئی کے درمیان 0202 اکتوبر 21 سے 20 بیگن، اسٹیفن ،امور خارجہ برائے سکریٹری نائب امریکی

 ۔ہیں کررہے دورہ کا دہلی

 رنگالشدھن ور ہرش شری سکریٹری، خارجہ کو 0202 اکتوبر 21 نے انہوں دوران، کے دورے اپنے

 تحت کے داری شراکت اسٹریٹجک عالمی جامع کی امریکہ ہندوستان، نے انھوں۔ کی چیت بات سے

 معاشی، دفاع، اور سالمتی سیاسی، میں جس لیا، جائزہ کا مالقات کے سارے پلؤوں والی ہونے

 متعدد کے دلچسپی باہمی نے انہوں۔ ہیں شاملسے عوام کے مابین تعلقات  عوام اور ٹکنالوجی تجارتی،

 پر طور خاص، کو تعاون میں متحدہ اقوام نے انھوں۔ کیا خیال تبادلہ پر امور عالمی اور عالقائی

 ،دوران کے 0020-0202 دوران کے ممبرشپ کی کونسل سالمتی کی متحدہ اقوام کی ہندوستان

 ۔کیا خیال تبادلہ پر طریقوں کے کرنے مستحکم

 

 قومی اور خارجہ وزیر نے امور خارجہ برائے سکریٹری نائب امریکی دوران، کے دورے اپنے

 ہونے میں خطے اور کیا خیال تبادلہ پر تعاون طرفہ دو اور کی مالقات بھی سے مشیر کے سالمتی

 ۔کیا خیال تبادلہ بھی پر پیشرفت والی

 

 امریکہ -ہندوستان ساالنہ نے سکریٹری خارجہ اور امور خارجہ برائے سکریٹری ڈپٹی کے امریکہ

 نے انہوں اور ،میں شرکت کی ڈائیالگ 2.1 ٹریک اجالس کے ساتھ ساتھ افتتاحی کے فورم ورچوئل

 کے حوالے سے جاری تعاون کرنے مقابلہ کا ضمر وبائی 21۔ وڈکو کے درمیان امریکہ -ہندوستان

کے بارے میں  دینے فروغ کو تعاون میں شعبے کثیرالجہتی اور کرنے مستحکم کو تعلقات باہمی اور

 بات چیت کی۔

 



 مضبوط مزید کو داری شراکت اسٹریٹجککے مابین  امریکہ -ہندوستان دورہ کا بیگن سکریٹری ڈپٹی

 ۔تھا موقع اہم ایک کا کرنے خیال تبادلہ پر امور باہمی مختلفساتھ  ساتھ کے عزم کے بنانے

 سطحی اعلی پر امور عالمی اور عالقائی دوطرفہ، بشمول امور کے دلچسپی باہمی ین نےفریق دونوں

 حوالے سے کام کرنے کے لئے عزم کا اظہار کیا۔ کے مالقات

 

 دہلی نئی

 1212 اکتوبر، 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


