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 ستمبر، 41) دور ساتواں کا مشاورت سے متعلق خارجہ دفتر درمیان کے چلی اور بھارت

0204) 

 0202 ،ستمبر14 

 ستمبر 21 واں دور 7کا  (سی او ایف) مشاورت سے متعلق خارجہ دفتر درمیان کے چلی اور بھارت

 سکریٹری داس، گنگولی ریوا محترمہ قیادت کی فریق ہندوستانی۔ منعقد کیا گیا میں سینٹیاگو کو 0202

 کیرولینا محترمہ وزیر نائب میں خارجہ وزارتکے فریق کی قیادت چلی کی  چلی اور( مشرق)

 نے کی۔ ٹوریس والدیویا

 سارے کے تعلقات دوطرفہ اپنے نے فریقین دونوں دوران، کے مشاورت سے متعلق خارجہ دفتر۔ 0

 دواسازی، اور صحت زراعت، دفاع، کاری، سرمایہ اور تجارت میں جس لیا جائزہ جامع کا ؤںپہلو

 امور شامل تھے۔ قونصلر اور ثقافتی مینجمنٹ، ڈیزاسٹر تعاون، میں انٹارکٹیکا خال،، توانائی

 تجارت میں بحالی معاشی کی بعد کے ضمر وبائی اور صورتحال کی 21-کووڈ  نے فریقین دونوں۔ 3

 ۔کیا خیال تبادلہ پر امکانات کے بڑھانے کو داری شراکت کی کاری سرمایہ اور

 ستون اہم ایک کا تعلقات کے چلی اور ہندوستان تجارت کہ کیا تسلیم اس بات کو نے فریقین دونوں۔ 1

 کیا اظہار کا اطمینان پر مذاکرات جاری لیے کے توسیع مزید کی معاہدے تجارتی ترجیحی اور ،ہے

 تھی۔ گئی کی توسیع میں 0227 جس کی اور تھا گیا کیا دستخط میں 0222جس پر 

 تعاون میں متحدہ اقوام بشمول مفادات مشترکہ پر امور االقوامی بین اور عالقائی نے فریقیندونوں ۔ 5

 ۔کیا اتفاق پر کرنے کام کر مل ساتھ کے دوسرے ایک میں میدان جہتی کثیر اور ،کیا تبادلہ کا

 باہمی نے فریقین دونوں جس میں ہوئے، منعقد میں ماحول خوشگوار اور دوستانہ مذاکراتیہ ۔ 2

۔ کیا اتفاق پر رکھنے برقرار کو رفتار کی چیت بات میں شعبوں کے دلچسپی ذریعے کے میکانزم

 ۔کیا اتفاق پر کرنے منعقد میں دہلی نئی دور اگال کا مشاورت سے متعلق خارجہ دفتر نے فریقین دونوں

 سینٹیاگو

  0204 ،ستمبر 14

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. 


