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ਨਾਮੀਬੀਆ ਦ ੇਉਪ-ਪਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ ਅਤ ੇਵਿਦਸ਼ੇ ਮਤੰਰੀ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਦਰੌਾ (17-21 

ਜਲੁਾਈ, 2022) 
ਜੁਲਾਈ 20, 2022 

 

ਨਾਮੀਬੀਆ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਿਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾ-ਮਹਵਮ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੇਤੰੁਮਬੋ ਨੰਦੀ ਨਦਾਇਤਿਾਹ ਭਾਰਤ-ਅਫ਼ਰੀਕੀ 
ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਾਂਝ ਉੱਤੇ 17ਿੇਂ ਸੀਆਈਆਈ ਐਕਸਵਮ ਬਂੈਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹਵੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਾਮੀਬੀਆ ਿਵੱਚਕਾਰ 
ਬਾਈਲੇਟਰਲ ਿਾਰਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 17-21 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

 

ਇਸ ਦੌਰੇ ਿਵੱਚ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਿਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਡਾ. 
ਐਸ. ਜੈ ਸੰ਼ਕਰ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਿਾਯੂ ਪਰਵਿਰਤਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਯਾਦਿ ਨਾਲ ਬਾਈਲੇਟਰਲ 

ਿਾਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਿਵਆਪਕ ਰਾਊਂਡ ਿੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਿਵੱਚ ਤਵੰਨ ਸਮਝੌਤਵਆਂ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਵਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚ (ਓ) 
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਾਮੀਬੀਆ ਿਵੱਚਕਾਰ ਜੰਗਲ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਜੈਿਵਕ-ਿਵਭਵੰਨਤਾ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, (ਅ) 
ਨਾਮੀਬੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚਕਾਰ 'ਡਵਪਲੋਮੈਟਵਕ ਮਵਸ਼ਨ ਦੇ ਸਦੱਸਾਂ ਦੇ ਜੀਿਨ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ਰਵਤਾਂ ਨੰੂ ਲਾਹੇਿੰਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ 

ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਅਧਵਕਾਰਤ ਕਰਨ' ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅਤੇ (ੲ) ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰੈਂਸਵਕ ਸਾਇੰਸ 

ਯੂਨੀਿਰਸਵਟੀ (ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਯੂ) ਅਤੇ ਨਾਮੀਬੀਅਨ ਪੁਲਵਸ ਫੋਰੈਂਸਵਕ ਸਾਇੰਸ ਇੰਸਟੀਟਵਊਟ (ਐੱਨਪੀਐੱਫਐੱਸਆਈ) ਿਵੱਚਕਾਰ 
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

 

ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਡੀਪੀਐਮ ਨੇ 19 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੰੂ ਸੀਆਈਆਈ ਐਕਸਵਮ ਬਂੈਕ ਕਾਂਨਕਲੇਿ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੌਰਾਨ 

ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਵੱਤਾ। ਕਾਂਕਲੇਿ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਨਾਮੀਬੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਿਪਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਿੀ 20 ਜੁਲਾਈ 2022 

ਨੂੰ ਆਯੋਜਵਤ ਕੀਤਾ ਗਵਆ ਜਵੱਥ ੇਕਵ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਵਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਿਲਂੋ ਸ਼ਵਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਡੀਪੀਐਮ ਨੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਰਵਨਵਊਏਬਲ ਏਨਰਜੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ, ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਅਤੇ 

ਿੈਕਸੀਨ ਨਵਰਮਾਣ ਦੇ ਸਮੇਤ ਅਰਥ-ਿਵਿਸਥਾ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰ ਕਿਰ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੈਠਕਾਂ ਿੀ ਕੀਤੀਆਂ। 

 

ਨਾਮੀਬੀਆ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਿਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ, ਦੋਿਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਬਾਈਲੇਟਰਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੰੂ 

ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 

ਨਿੀਂ ਵਦਲੱੀ 

ਜਲੁਾਈ 20, 2022 

 

 

 
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. 

 



 


