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ڈنمارک کے وزیر اعظم کا بھارت کا دورہ ( 11- 9اکتوبر)0201 ،
 12اکتوبر0202 ،

ڈنمارک کے وزیر اعظم محترمہ میٹ فریڈرکسن نے  22-9اکتوبر  0202تک بھارت کا سرکاری دورہ
کیا۔ کووڈ  29وبائی امراض کے بعد کسی حکومت کے سربراہ کا یہ بھارت کا پہال دورہ تھا۔
0۔ ڈنمارک کے وزیر اعظم فریڈرکسن کے ہمراہ ایک اعلی سطحی عہدیدارن وفد کے ساتھ ساتھ
کاروباری وفد بھی تھا۔ اپنے دو طرفہ تبادلے میں ،وزیر اعظم فریڈرکسن نے وزیر اعظم جناب نریندر
مودی کے ساتھ بات چیت کی۔ انہوں نے معزز صدر ہند سے بھی مالقات کی۔ بھارتی وزیر خارجہ نے
وزیر اعظم فریڈرکسن سے مالقات کی۔
3۔ دونوں وزرائے اعظم کے درمیان دوطرفہ مذاکرات گرم اور دوستانہ ماحول میں منعقد ہوئے جو
دونوں ممالک کے درمیان قریبی شراکت داری کی عکاسی کرتے ہیں۔ دونوں فریقین نے گرین
اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں پیش رفت کا جائزہ لیا جو کہ ستمبر  0202میں منعقدہ ورچوئل سمٹ کے
دوران قائم کیا گیا تھا۔
4۔ اس دورے کے دوران ،دونوں ممالک نے فوڈ سیفٹی ،کولڈ چین ،فوڈ پروسیسنگ ،کھاد ،ماہی گیری،
آبی زراعت وغیرہ کے شعبوں میں تعاون سمیت زراعت ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون کو مزید
بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ سمارٹ واٹر ریسورس مینجمنٹ ،ویسٹ ٹو بیسٹ -فضلہ سے بہترین وسائل کی
تخلیق ،اور سپالئی چین کے مؤثر انتظام جیسے تعاون کے نئے شعبوں کی نشاندہی کی گئي۔ دونوں
فریقین نے صحت کے شعبے میں تعاون کا خیر مقدم کیا۔
5۔ دونوں رہنماؤں نے قابل تجدید توانائی جیسے ہوا اور شمسی ،پانی ،واٹر ،شپنگ اور بندرگاہوں،
بنیادی ڈھانچے اور سرکلر معیشت جیسے سبز ٹیکنالوجیز اور پائیدار حل میں جاری شراکت کو سراہا۔
انڈیا میں موجود  022سے زائد ڈنمارک کی کمپنیاں بھارت کے اہم قومی مشنز جیسے میک ان انڈیا،
جل زندگی مشن ،ڈیجیٹل انڈیا ،سکل انڈیا ،نمامے گنگے وغیرہ کو آگے بڑھانے میں سرگرم عمل ہیں۔
ڈنمارک کے وزیراعظم نے مزید بھارتی کمپنیوں کو ڈنمارک میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔
6۔ دونوں وزرائے اعظم نے عالقائی اور عالمی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا ،جس میں وبائی
مرض کے بعد کی عالمی معاشی بحالی ،انڈو پیسیفک اور افغانستان کی صورتحال شامل ہیں۔ دونوں

رہنماؤں نے ہندوستان -یورپی یونین کے ایف ٹی اے مذاکرات کو دوبارہ شروع کرنے کے فیصلے کا
خیرمقدم کیا ،اور اس امید کا اظہار کیا کہ وہ جلد از جلد طے پا جائیں گے۔
7۔ اس دورے کے دوران روایتی علم ،مہارت سازي ،زمینی آبی وسائل کی نقشہ سازی ،اور کولینٹ
ٹیکنالوجیز کے شعبوں میں حکومت سے حکومت کے مابین چار معاہدوں اور مفاہمت ناموں کا تبادلہ
کیا گیا۔ ان کے عالوہ ،دورے کے کے سائیڈ الئن پر تین تجارتی معاہدے بھی طے پائے گئے۔
8۔ وزیر اعظم فریڈرکسن نے پی ایم مودی کو  0200میں دوسری انڈیا نورڈک سمٹ کے لیے کوپن
ہیگن آنے کی دعوت دی۔ محترم صدر نے ڈنمارک کی ملکہ مارگریٹ دوم کو اگلے سال ہندوستان آنے
کی دعوت دی۔
9۔ اپنے دورہ بھارت کے دوران ،پی ایم فریڈرکسن نے آگرہ اور گاروی گجرات بھون کا دورہ کیا
جہاں انہیں ہندوستان کے بھرپور ثقافتی ورثے کی جھلک ملی۔ انہوں نے آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن کی
جانب سے گرین اسٹریٹجک پارٹنرشپ اور موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے قریبی تعاون کی
اہمیت کے حوالے سے منعقدہ ایک تقریب میں خصوصی خطاب کیا۔
22۔ انہوں نے نئی دہلی کے کیندریہ ودیالیہ میں لڑکیوں کے ساتھ بات چیت بھی کی جہاں انہیں اٹل
انوویشن لیب دیکھنے کا موقع مال۔
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