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ਭਾਰਤ ਅਤ ੇਇਥਪੋੀਆ ਦ ੇਵਿਦਸ਼ੇ ਦਫ਼ਤਰਾਾਂ ਦ ੇਚਥੋ ੇਸਲਾਹ ਮਸ਼ਿਰ ੇ 

3 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 
 

1. ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਥੋਪੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼  ਦਫ਼ਤਰਾਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰ ੇ(FOCs) ਦਾ ਚੌਥਾ ਦੌਰ 3 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਨੂੂੰ 

ਅਦੀਸ ਅਬਾਬਾ ਵਿਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਵਿਆ, ਵਿਸਦੀ ਸਵਹ -ਪਰਧਾਨਿੀ ਭਾਰਤੀ ਪਿੱਖ ਿਿੱਲੋਂ  ਵਿਦੇਸ਼ ਮੂੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂੰਯੁਕਤ 

ਸਕਿੱਤਰ (ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਦਿੱਖਣ ਅਫ਼ਰੀਕਾ) ਸ਼ਰੀ ਪੁਨੀਤ ਆਰ ਕੁੂੰਡਲ ਅਤੇ ਇਥੋਪੀਆਈ ਪਿੱਖ ਿਿੱਲੋਂ   ਵਿਦੇਸ਼ ਮੂੰਤਰਾਲੇ ਅੂੰਦਰਲੇ 

ਮਿੱਧ ਪੂਰਬ, ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਾਾਂਤ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਮਾਮਵਲਆਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਿਨਰਲ ਈ ਡਾ: ਿੇਬੇਹੂ ਿੂੰਿਾ ਿਾਇਤੋ (Phd) ਨੇ 

ਕੀਤੀ . 

 

2. ਦੋਿਾਾਂ ਿਫ਼ਦਾਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰਾਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰ ੇਦੌਰਾਨ ਸਮੁਿੱਚੇ ਸਬੂੰਧਾਾਂ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕੀਤੀ। ਵਿਚਾਰ-ਿਟਾਾਂਦਰ ੇ

ਦੇ ਮੁਿੱਵਦਆਾਂ ਵਿਿੱਚ ਰਾਿਨੀਵਤਕ ਿੁੜਾਅ, ਿਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਵਥਕ ਮਾਮਲੇ, ਵਿਕਾਸ ਸਾਾਂਝੇਦਾਰੀ ਪਰੋਿੈਕਟ, ਸਿੱਵਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ 

ਕੌਂਸਲਰ ਮਾਮਲੇ, ਉੱਚ ਵਸਿੱਵਖਆ ਸਵਹਯੋਿ, ਲੋਕ- ਪਿੱਧਰੀ ਸੂੰਪਰਕ ਆਵਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਰਿੱਵਖਆ, ਵਿਵਿਆਨ , 

ਤਕਨਾਲੋਿੀ, ਵਸਿੱਵਖਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਨਾਿਵਰਕ ਹਿਾਬਾਜੀ ਿਰਿੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਸਬੂੰਧਾਾਂ ਨੂੂੰ 

ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤੇ ਿੀ ਸਵਹਮਤੀ ਬਣੀ। ਆਪਸੀ ਵਹਿੱਤਾਾਂ ਦ ੇਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਮੁਿੱਵਦਆਾਂ ਦ ੇਨਾਲ 

AU ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਮਾਮਵਲਆਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ -ਿਟਾਾਂਦਰੇ ਹੋਏ। 
 

3. ਦੋਿੇਂ ਪਿੱਖ ਉੱਚ ਪਿੱਧਰੀ ਵਸਆਸੀ ਵਿਚਾਰ - ਿਟਾਾਂਦਰ ੇਅਤੇ ਸਾਾਂਝਾ ਸੂੰਸਥਾਿਤ ਤੂੰਤਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ  ਬੈਠਕਾਾਂ  ਿਾਰੀ 

ਰਿੱਖਣ ਉੱਤੇ ਸਵਹਮਤ ਹੋਈਆਾਂ ਤਾਾਂ ਿੋ ਸਬੂੰਧਾਾਂ ਨੂੂੰ ਿੀਿੂੰਤ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਿਾ ਸਕੇ। ਦੋਿੇਂ 
ਪਿੱਖਾਾਂ ਨੇ ਸੂੰਯੁਕਤ ਵਿਵਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਿੀ ਕਮੇਟੀ (JSTC), ਸੂੰਯੁਕਤ ਿਪਾਰ ਕਮੇਟੀ (JTC) ਆਵਦ ਿਰਿੀਆਾਂ 

ਸੂੰਸਥਾਿਤ ਤੂੰਤਰਾਾਂ ਦੇ ਤਵਹਤ ਿਲਦੀ ਹੀ ਬੈਠਕਾਾਂ  ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਦੁਿਿੱਲੇ ਸਵਹਯੋਿ ਲਈ ਅਿਲੇ ਮੂੰਤਰੀ ਪਿੱਧਰੀ ਸੂੰਯੁਕਤ 

ਕਵਮਸ਼ਨ ਨੂੂੰ ਆਪਸੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ  ਰਿੱਖਣ  ਲਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿੀ ਸਵਹਮਤੀ ਵਦਿੱਤੀ।  
4. ਦੋਿੇਂ ਪਿੱਖ ਨਿੀਂ ਵਦਿੱਲੀ ਵਿਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀਆਾਂ ਤਰੀਕਾਾਂ 'ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰੇ ਦਾ ਅਿਲਾ ਦੌਰ  ਕਰਾਉਣ ਲਈ 

ਸਵਹਮਤ ਹੋਈਆਾਂ। 
 

ਅਦੀਸ ਅਬਾਬਾ 

3 ਅਕਤੂਬਰ , 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. 

 

 


