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 (1212 اپریل، 21 ۔ 7) دورہ کا ہندوستان کا خارجہ وزیر کے اریٹیریا

 0202 ،اپریل 08
 
 وزیر ہمراہ کے گیبریب یمن عالی جناب مشیر صدارتی محمد، صالح عثمان عالی جناب خارجہ وزیر کے اریٹیریا .2

 معززین دونوں۔ ہیں رہے کر دورہ کا ہندوستان کے درمیان 0202 اپریل 20۔ 7 پر دعوت کی جیشنکر ایس ڈاکٹر خارجہ

 تیسرے میں 0222 اکتوبر دورہ آخری۔ ان کا ہندوستان کے لئے ہیں کرچکے دورہ کا ہندوستان بار متعدد میں ماضی

 ۔تھا پر موقع کے سمٹ فورم افریقہ -ہندوستان
 

 وزیر بھارتی نے خارجہ وزیر کے اریٹیریا۔ ہوئی مالقات خیز نتیجہ بہت ایک صبح آج کے مابین خارجہ وزرائے دونوں .0
 کی صحت تعلیم، گیری، ماہی زراعت، پر طور خاص اور ،کیا آگاہ سے ترجیحات ترقیاتی کی حکومت اپنی کو خارجہ

 فعال کے ہندوستان میں شعبوں کے ترقی کی ڈھانچے بنیادی اور توانائی تجدید قابل مینوفیکچرنگ، کنی، کان بھال، دیکھ
 مبنی پر عمل ایک واسطے کے کرنے گہرا کو تعاون لئے کے فائدے باہمی نے انہوں۔ کا اظہار کیا خواہش کی تعاون

 بھی پر امور االقوامی بین اور عالقائی نے انہوں۔ کیا اتفاق پر کرنے مستحکم کو شعبہ جاتی تعاون ذریعے کے ایجنڈے
 ۔کیا خیال تبادلہ

 

 قومی لئے کے خیال تبادلہ پر تعاون سیکیورٹی اور پیشرفت عالقائی نے خارجہ وزیردورہ کر رہے  وقت، کے پہر سہ .3
 ۔کی مالقات سے لڈوو اجیت جناب مشیر کے سالمتی

 

 ٹیوٹ انسٹی تحقیقاتی زرعی ہندوستانی اور( ایمس) سائنسز میڈیکل آف ٹیوٹ انسٹی انڈین آل صالح عثمان خارجہ وزیر .4
 ،(آئی سی سی آئی ایف) انڈسٹری اینڈ کامرس آف چیمبرز انڈین آف فیڈریشن اور گے، کریں دورہ کا( آئی آر اے آئی)

 اور کنی کان مواصالت، ٹیلی ٹی، سی آئی کے ہندوستان اور( فرامیکسیل)  کونسل پروموشن ایکسپورٹ فارماسیوٹیکل
 کریں گے۔ بات چیتسے  نمائندے کے کمپنیوں توانائی

 
 دہلی نئی
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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. 


