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 مشاورت چوتھی کی خارجہ دفتر درمیان کے ایتھوپیا اور ہندوستان

 2222 ،اکتوبر 03

 

 دیسع کو 2222 اکتوبر 20 دور چوتھا کا مشاورت کی خارجہ دفتر درمیان کے ایتھوپیا اور ہندوستان

 مشرقی) سکریٹری جوائنٹمیں  خارجہ وزارتبھارتی  صدارت مشترکہ کی اس اور ہوا منعقد میں ابابا

 اور ایشیا وسطٰی، مشرق میں خارجہ وزارت کے ایتھوپیا اورکنڈل  آر پونیت جناب (افریقہ جنوبی اور

 نے (ڈی ایچ پی) گائیتو گنگا گیبیہو ڈاکٹر سفیر جنرل ڈائریکٹرامور کے  کے ممالک کے الکاہل بحر

 ۔کی

۔ لیا جائزہ کا پہلوؤں تمام کے تعلقات طرفہ دو دوران کے مشاورت کی خارجہ دفتر نے وفود دونوں۔ 2

 ترقیاتی معامالت، اقتصادی اور تجارتی مصروفیات، سیاسی میں ان گیا کیا خیال تبادلہ پر امور جن

 کے عوام سے عوام تعاون، میں تعلیم اعلیٰ  معامالت، قونصلر اور ثقافتی منصوبے، کے داری شراکت

 ہوا شہری اور شعبے متعلقہ اور زراعت تعلیم، ٹیکنالوجی، اور سائنس دفاع،۔ تھے شامل وغیرہ رابطے

 باہمی ۔گیا کیا اتفاق بھی پر کرنے کام لیے کے بڑھانے کو مصروفیات میں شعبوں جیسے بازی

 خیال تبادلہ بھی پر امور متعلقہ سے افریقن یونین ساتھ ساتھ کے امور عالمی اور عالقائی کے دلچسپی

 ۔گیا کیا

 کے سطح اعلیٰ  لیے کے رکھنے مند فائدہ پر طور باہمی اور متحرک کو تعلقات نے فریقوں دونوں۔ 0

 دونوں۔ کیا اتفاق پر رکھنے جاری مالقاتیں باقاعدہ کی میکانزم جاتی ادارہ مشترکہ اور تبادلے سیاسی

 تجارتی مشترکہ کمیٹی، ٹیکنالوجی اور سائنس مشترکہ تحت کے کار طریقہ جاتی ادارہ نے فریقوں

 کے سطح وزارتی اگلے لیے کے تعاون باہمی اور بالنے اجالس جلد از جلد تحت کے وغیرہ کمیٹی

 ۔کیا اتفاق بھی پر کرنے کام لیے کے انعقاد پر تاریخوں مناسب باہمی کے کمیشن مشترکہ

 دہلی نئی دور اگال کا مشاورت نے فریقین دونوں۔ ہوئی میں ماحول خوشگوار اور دوستانہ چیت بات۔ 4

 ۔کیا اتفاق پر کرنے منعقد پر تاریخوں مناسب پر طور باہمی میں

 ابابا عدیس
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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. 


