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 نمابی کے کونٹے جیوسپی پروفیسر اعظم وزیر کے اٹلی اور مودی نریندر اعظم وزیر

 سمٹ ورچوئل

 0202 ،نومبر 04

 کے کونٹے جیوسپی پروفیسر اعظم وزیر کے اٹلی اور مودی نریندر اعظم وزیر کو 0202 نومبر 6۔ 1

 ۔ہے رہاجا  کا انعقاد کیا اجالس دوطرفہ ورچوئل طریقے سے ایک درمیان

 بین اور حکمرانی کی قانون روایات، جمہوری مشترکہ روابط، تاریخی مضبوط اٹلی اور ہندوستان ۔2

 اشتراک کا رشتوں جہتی کثیر اور پرجوش ایک مبنی پر مقصد مشترکہ کے واستحکام امن االقوامی

 تعلقات یو ای - ہندوستان اور ،ہے سمجھتا رکن اہم ایک کا یونین یورپی کو اٹلی ہندوستان۔ ہیں کرتے

 ۔ہے کرتا قدر کی شراکت مثبت کی اس میں بڑھانے آگے کو

 وزیر اطالوی میں جس سے روشناس رہے ہیں تبادلے کے سطح اعلی تعلقات کے اٹلی اور ہندوستان۔ 3

 میں 0212 کی الگت تجارت طرفہ دو۔ ہندوستان کا دورہ شامل رہا ہے میں 0212 اور 0212 کا اعظم

 ہندوستان میں یونین یورپی اٹلی بعد کے فرانس اور برطانیہ بیلجیم،، جرمنی۔ ہے رہی یورو بلین 25.0

 سرگرم میں ہندوستان کمپنیاں اطالوی بڑی 622 تقریبا۔ ہے دار شراکت تجارتی بڑا سے سب واں . کا

 کیمیکل، انفراسٹرکچر، اجزاء، آٹوموٹو مشینری، ٹیکسٹائل اور ٹیکسٹائل لباس، اور فیشن جو کہ ہیں،

بھارت کی بھی متعدد ۔ میں کام کر رہی ہیں شعبوں مختلف جیسے وغیرہ انشورنس کنفیکشنری، انرجی

 مفاہمت/  معاہدوں متعدد کے شعبے نجی اور متعدد بین الحکومتیکمپنیاں اٹلی میں سرگرم عمل ہیں۔ 

 پر اتفاق کیا جائے گا۔ ان پر موقع اس اور ہے جارہی دی شکل حتمی کو ناموں

 ورک فریم وسیع کے تعلقات باہمی کو رہنماؤں دونوں اجالس دوطرفہ طریقے سے منعقدہ ورچوئل۔ 4

 موقع کا کرنے خیال تبادلہ پر امور عالمی اور عالقائی اہم کے دلچسپی باہمی اور لینے جائزہ جامع پر

 ۔گا کرے فراہم

 دہلی نئی

 0202 ،نومبر 04

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. 

 


