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 (2422 اکتوبر 40) دورہ کا ایتھوپیا ابابا، دیسع کا( تعلقات اقتصادی) سکریٹری

 2622 ،اکتوبر 60

 

 مشاورت ساتھ کے یونین افریقی نے روی دمو جناب( تعلقات اقتصادی) سکریٹری میں خارجہ وزارت

 جناب ساتھ کے ان۔ کیا دورہ کا ایتھوپیا کو 2622 اکتوبر 60 لیے کے مالقات سے ایتھوپیا حکومت اور

 ۔تھے بھی( اے ایس اینڈ ای) ایس جے کنڈل، آر پونیت

 ڈاکٹر چیئرپرسن ڈپٹی کے یونین افریقی نے( تعلقات اقتصادی) سکریٹری دوران، کے دورے. 2

 کیا خیال تبادلہ پر کے تعلقات ہندوستان ساتھ کے یونین افریقی تاکہ کی مالقات سے سنزاباگنوا مونیک

 گیا کیا احاطہ کا امور متعلق سے تعاون کے ہندوستان ساتھ کے یونین افریقی میں مشاورت۔ سکے جا

 نے فریقوں دونوں۔ تھا شامل امکان کا انعقاد کے دور اگلے کے سمٹ فورم افریقہ-ہندوستان میں جس

 اتفاق پر رکھنے برقرار رابطے لیے کے بڑھانے آگے کو چیت بات پر انعقاد کے ایس ایف اے آئی

 بات۔ کیا خیال تبادلہ بھی پر امور الجہتی کثیر اور عالقائی کے دلچسپی باہمی نے اطراف دونوں۔ کیا

 میں جن گیا کیا احاطہ بھی کا پہلوؤں مختلف کے تعلقات کے ہندوستان ساتھ کے افریقہ میں چیت

 ۔ہیں شامل تربیت اور سازی  صالحیت پروگرام، کے شراکت ترقیاتی کاری، سرمایہ تجارت،

 خارجہ کے ایتھوپیا جمہوریہ جمہوری وفاقی نے( تعلقات اقتصادی) سکریٹری دوران کے دورے. 3

 دو ایتھوپیا-ہندوستان تاکہ کی مالقات بھی سے یلما ٹیسفائی سیڈرایمب محترمہ مملکت وزیر کے امور

 ترقیاتی تبادلے، سیاسی بشمول سکے، جا کیا خیال تبادلہ پر رفتوں پیش مختلف میں تعلقات طرفہ

 سازی کے امور کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ صالحیت اور تربیت ،۔ تعاون

 ہندوستانی اہتمام زیر کے خانے سفارت ہندوستانی میں ابابا دیسع نے( تعلقات اقتصادی) سکریٹری. 0

 کاروباری زائد سے 066 میں تقریب۔ کیا خطاب بھی سے اجتماع ایک کے برادری کاروباری

 ۔کی شرکت نے شخصیات

 دہلی نئی

 2422 اکتوبر، 40

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. 


