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ویں مشرقی ایشیا چوٹی  16کو  2021اکتوبر  27وزیراعظم نے 

 کانفرنس میں شرکت کی
27 0202اکتوبر،   

ایشیا چوٹی کانفرنس   ویں مشرقی 61وزیراعظم جناب نریندر مودی نے آج کچھ دیر پہلے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعہ 

ویں مشرقی ایشیا چو ٹی کانفرنس کی میزبانی ایسٹ ایشیا سمٹ اور آسیان کے صدر کی حیثیت  61میں شرکت کی۔اس 

برونائی نے کی تھی۔اس چوٹی کانفرنس میں آسیان کے رکن ممالک کے رہنماؤں نے حصہ لیا۔اس کے   سے

والے ممالک میں آسٹریلیا، چین، جاپان، جنوبی کوریا، روس، مشرقی ایشیا چوٹی کانفرنس میں شرکت کرنے   عالوہ

ایشیائی چوٹی کانفرنس کا ایک سرگرم شریک رہا ہے۔ وزیراعظم کی   ہندوستان مشرقی  امریکہ اور ہندوستان شامل ہیں۔

 یہ ساتویں مشرقی ایشیا چوٹی کانفرنس میں شرکت تھی۔

بحرالکاہل خطے میں سربراہان مملکت کی  -ہند  ہوئے،وزیراعظم نےچوٹی کانفرنس میں اپنے خیاالت کااظہار کرتے 

کام کرنے والی مشرقی ایشیا چوٹی کانفرنس کی اہمیت کی مزیدتوثیق کی، جس کا مقصد اہم منصوبہ جاتی   قیادت میں

ن کی فراہمی امور پر تبادلہ خیال کرنے کے لئے ملکوں کو ایک ساتھ النا ہے۔ وزیراعظم نے ویکسین اور طبی سازوساما

عالمی وبا کا مقابلہ کرنے کے لئے ہندوستان کی طرف سے کئے جانے والے اقدامات پر روشنی  61-کے ذریعہ کووڈ 

ڈالی۔وزیراعظم نے عالمی وبا کے بعد کی بحالی اور ایک لچک دار عالمی ویلیو چین کو یقینی بنانے کے سلسلے میں آتم 

و کی۔انہوں نے معیشت، ماحولیات اور موسمی تبدیلیوں کے حوالے سے پائیدار نربھر بھارت مہم کے بارے میں بھی گفتگ

 طرز زندگی کے درمیان بہتر توازن قائم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔

بحرالکاہل، جنوبی -اہم عالقائی اورعالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا جن میں ہند  ویں مشرقی ایشیا چوٹی کانفرنس میں 61

یو این سی ایل او ایس، دہشت گردی اور کوریائی جزیرہ نما اور میانمار میں صورتحال شامل ہیں۔وزیراعظم   بحیرٔہ چین،

بحر الکاہل خطے میں آسیان کی مرکزیت کو مزید واضح کیا اورآسیان آؤٹ لک آن انڈوپیسفک )اے او آئی پی(  -نے ہند

 او آئی( کے درمیان اتحاد عمل پر بھی روشنی ڈالی۔ہندوستان کے انڈوپیسفک اوشن انیشیٹو )آئی پی   اور

دماغی صحت، سیاحت کے ذریعہ اقتصادی بحالی کے موضوع پرتین   مشرق ایشیا چوٹی کانفرنس کے رہنماؤں نے

اعالنات کو منظوری دی، جنہیں ہندوستان نے مشترکہ طور پر اسپانسر کیا تھا۔مجموعی طور پر اس کانفرنس 

 کے رہنماؤں کے درمیان نتیجہ خیز تبادلہ خیاالت دیکھنے میں آیا۔  شرقی ا یشیا چوٹی کانفرنسوزیراعظم اور م  میں

  

 نئی دہلی

 0202اکتوبر، 27 

 

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. 


