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کانفرنس  ٹیلی ویڈیو کی رہنماؤں جرمن بھارت

 0202 جنوری، 06

  

/ وزیراعظم جناب نریندر مودی نے اپنی جرمن ہم منصب وفاقی چانسلر  0602جنوری ،  60نئی دہلی،

 کے ساتھ آج ویڈیو ٹیلی کانفرنس منعقد کی۔ ڈاکٹر انگیال مرکیل

ویزراعظم نے یوروپی اور عالمی سطح پر مستحکم اور مضبوط قیادت فراہم کرنے میں چانسلر مرکیل 

جرمنی دفاعی شراکت داری کی ترقی میں رہنمائی پر ان کا  –کے ایک قداور رول کو سراہا اور بھارت 

 شکریہ ادا کیا۔

عالمی وبا کی روک تھام کے لیے کارروائی ، دوطرفہ تعلقات ، عالقائی  21 –دونوں رہنماؤں نے کووڈ 

بھارت یونین تعلقات سمیت باہمی اہمیت کے کلیدی معامالت پر بات   اور عالمی معامالت خاص طور پر

 چیت کی۔

 وزیراعظم نے ویکسین کی تیاری کے بارے میں بھارت میں تازہ واقعات پر چانسلر مرکیل کو واقف

بھارت کی صالحیت کو استعمال کرنے کے اس کے عزم کی   کرایا اور انہیں دنیا کے فائدے کے لیے

میں انفیکشن کی تازہ لہر پر جلد قابو   یقین دہانی کرائی۔ انہوں نے جرمنی اور دیگر یوروپی ملکوں

 پانے کی اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔

ئی ایس اے میں شامل ہونے کے جرمنی کے فیصلے کا وزیراعظم نے بین االقوامی شمسی اتحاد آ 

کے اتحاد سی ڈی آر آئی کے پلیٹ فارم کے   خیرمقدم کیا اور قدرتی آفات کے مزاحم ،بنیادی ڈھانچے

 تحت جرمنی کے ساتھ تعاون کو مزید مستحکم بنانے کے خواہش کا اظہار کیا۔

سال پورے ہونے  06ئم ہونے کے اس سال بھارت اور جرمنی کے درمیان دو طرفہ تعلقات قا

میں جلد  0602سال مکمل ہونے کا ذکر کرتے ہوئے دونوں رہنماؤں نے  06دفاعی اشتراک کے   اور

اور اس کے لیے ایک ایجنڈا طے کرنے سے اتفاق   صالح مشورے کے انعقاد  ہی چھٹے بین حکومتی

 کیا۔
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DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s website and 
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