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تھائی دوستی کا  -ویں سالگرہ: ہندوستان57نئی دہلی میں تھائی ایمبیسی کی طرف سے "

 )2122اگست  10استقبالیہ عشائیہ )جشن" کے موضوع پر 

 2222اگست،  02

کو ہندوستان اور تھائی  2222اگست  20وزیر مملکت برائے امور خارجہ ڈاکٹر راج کمار رنجن سنگھ 

ویں سالگرہ کے موقع پر ہندوستان میں رائل تھائی  57لینڈ کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 

یں، ایمبیسی کی جانب سے منعقدہ ایک تقریب میں مہمان خصوصی تھے۔ خطاب کرتے ہوئے اجالس م

معزز وزیر نے دونوں ممالک کے درمیان مضبوط دو طرفہ تعلقات پر اپنے اطمینان اور خوشی کا 

اظہار کیا۔ وزیر موصوف نے اس بات پر بھی خوشی کا اظہار کیا کہ یہ تقریبات ہندوستان کی آزادی کا 

 10-22ر نے ۔ وزیمنعقد ہو رہے ہیںویں سالگرہ کے موقع پر  57امرت مہوتسو )اے کے اے ایم( کی 

کو نارتھ ایسٹ انڈیا فیسٹیول کے دوسرے ایڈیشن کے لیے تھائی لینڈ کے اپنے حالیہ  2222جوالئی 

دورے کے بارے میں بھی بات کی جس سے شمال مشرقی ہندوستانی تاجر برادری کے لیے خاص طور 

 ید ہے۔ میں کافی کاروباری مواقع کھلنے کی ام زرعی اور فوڈ پروسیسنگ کے شعبےپر سیاحت، 

 

ویں سالگرہ کی یاد میں ایک مختصر فلم اور "حیرت انگیز نیا  57اس کے بعد، دو طرفہ تعلقات کی 

کی  فریقباب: تھائی لینڈ میں ذمہ دار سیاحت" پر ایک پروموشن فلم ریلیز کی گئی، جس کے بعد تھائی 

تھانیٹ  جناب کے ڈپٹی گورنراتھارٹی تھالینڈ کی سیاحتی  پیش کی گئی اور اس کے بعد ثقافتی پرفارمنس

 نے اپنی بات رکھی۔ پٹاراٹ ہونگٹونگ عالی جنابپیٹچسووان اور ہندوستان میں تھائی لینڈ کے سفیر، 

 

یہ تقریب کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی، جس میں ہندوستان اور تھائی لینڈ کے درمیان مختلف 

 ے تعلقات کو اجاگر کیا گیا۔شعبوں میں زیادہ تعاون کے مواقع کے ساتھ گرمجوشی ک

 نئی دہلی

 2122 ،اگست 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. 


