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 17-71) کا دورہ نمیبیا کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کا ہندوستان

 (1211جوالئی 

 2222جوالئی،  20

 

کے  2222جوالئی  27سے  71نندی ندایتوا  نمیبیا کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محترمہ نیتمبو

میں شرکت کرنے ایگزم بینک کانکلیو  سی آئي آئی ویں 71افریقہ گروتھ پارٹنرشپ پر  -درمیان ہندوستان

 اور ہندوستان اور نمیبیا کے درمیان دو طرفہ بات چیت کے لئے ہندوستان کا دورہ کر رہی ہیں۔

 

تان کے نائب صدر سے مالقات کی۔ انہوں نے وزیر نائب وزیر اعظم نے ہندوس ،دورے کے دوران

اور ماحولیات، جنگالت اور موسمیاتی تبدیلی کے وزیر جناب بھوپیندر  ایس جے شنکر خارجہ ڈاکٹر

۔ اس دورے کے دوران تین مفاہمت ناموں پر دور کا انعقاد کیاایک  کےکے ساتھ دو طرفہ بات چیت  یادو

بات  وائلڈ الئف کے حوالے سے دوستان اور نمیبیا کے درمیانہن )الف( یہ ہیں جو دستخط کیے گئے،

نمیبیا اور ہندوستان کے درمیان  )ب(چیت اور پائیدار حیاتیاتی تنوع کے استعمال پر مفاہمت نامے، 

کو اختیار دینے سے متعلق  ان کے ماتحت رہنے والوںسفارتی مشن کے ارکان کے شریک حیات اور 

 )این ایف ایس یو( ہندوستان کی نیشنل فارنسک سائنس یونیورسٹی )سی( ورمعاہدہ۔ فائدہ مند روزگار ا

 مفاہمت نامہ۔کے درمیان  )این پی ایف ایس آئي( اور نمیبیا پولیس فارنسک سائنس انسٹی ٹیوٹ

 

ایگزم بینک کانکلیو کے  سی آئي آئی کو 2222جوالئی  71نے  نائب وزیر اعظمدورے پر آئے ہوئے 

کو نمیبیا کے ساتھ  2222جوالئی  22کیا۔ کانکلیو کے موقع پر،  پیش اپنا خطابافتتاح کے موقع پر 

کاروبار کرنے سے متعلق ایک ملکی سیشن بھی منعقد کیا گیا جس میں ممتاز کاروباری گھرانوں اور 

نے معیشت کے کئی  ہوئی نائب وزیر اعظم آئیکاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ موجودہ دورے پر 

ھوٹی صنعتوں، قابل تجدید توانائی، زرعی آالت اور ٹیکنالوجی، اسٹارٹ اپس اور شعبوں بشمول چ

 ۔ویکسین کی تیاری سمیت کاروباری میٹنگیں کیں

  



 

 

نمیبیا کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے دورے سے دونوں ممالک کے درمیان دوطرفہ تعلقات 

 کو مضبوط تقویت ملنے کی امید ہے۔

 

 

 نئی دہلی

 1211 ،جوالئی 20
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