
Visit of the Prime Minister of Denmark to India (October 9-

11, 2021) 
October 05, 2021 

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

 0202 اکتوبر، 05

کو بھارت کا سرکاری دورہ  0202اکتوبر  22-9محترمہ میٹ فریڈرکسن  وزیر اعظم یکڈنمارک 

 کریں گی۔

اور  ،اپنے دورے کے دوران، محترمہ میٹ فریڈرکسن ہندوستان کے صدر سے مالقات کریں گی۔ 0

وزیراعظم کے ساتھ دو طرفہ مذاکرات کریں گی۔ وہ تھنک ٹینک، طلباء اور سول سوسائٹی کے ارکان 

 سے بھی بات چیت کریں گی۔

اور یہ  ،ہیں وشناس رہےربھارت ڈنمارک دو طرفہ تعلقات باقاعدہ اعلی سطحی تبادلے کے ذریعے ۔ 3

تاریخی روابط، مشترکہ جمہوری روایات اور عالقائی اور بین االقوامی امن اور استحکام کی مشترکہ 

 خواہش پر مبنی ہیں۔

کو منعقدہ ورچوئل سمٹ کے دوران، ہندوستان اور ڈنمارک نے ایک 'گرین  0202ستمبر  02۔ 4

دونوں فریقوں کو دوطرفہ تعلقات  کا دورہ ریڈرکسنمحترمہ میٹ ف اسٹریٹجک پارٹنرشپ' قائم کی تھی۔

پر تبادلہ خیال کرنے اور 'گرین اسٹریٹجک پارٹنرشپ' کے نفاذ میں پیش رفت کا  تمام پہلؤوںکے 

باہمی دلچسپی کے عالقائی اور کثیر الجہتی امور پر  ین۔ دونوں فریقاگجائزہ لینے کا موقع فراہم کرے 

 بھی تبادلہ خیال کریں گے۔

سے  022ندوستان اور ڈنمارک کے درمیان مضبوط تجارتی اور سرمایہ کاری کے تعلقات ہیں۔ ہ۔ 5

سے زائد بھارتی کمپنیاں ڈنمارک میں موجود ہیں۔  02زائد ڈنمارک کمپنیاں بھارت میں موجود ہیں اور 

پرورش، ، زراعت اور جانوروں کی مینیجمنٹقابل تجدید توانائی، صاف ٹیکنالوجی، پانی اور فضلہ 

سائنس اور ٹیکنالوجی، ڈیجیٹالئزیشن بشمول آئی سی ٹی، سمارٹ سٹی، شپنگ وغیرہ کے شعبوں میں 

 مضبوط تعاون موجود ہے۔

اس دورے سے ہندوستان اور ڈنمارک کے درمیان قریبی اور دوستانہ تعلقات کو مزید مضبوط اور ۔ 0

 بڑھانے کی توقع ہے۔

 نئی دہلی
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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. 

 


