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ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜମମାନୀ, ଡେନମାର୍ମ ଏବଂ ଫ୍ରାନସ ଗସ୍ତ 

ଏପି୍ରଲ 27, 2022 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନଡେନ୍ଦ୍ର ଡମାଦୀ 02-04 ମଇ 2022 ଜମମାନୀ, ଡେନମାର୍ମ ଏବଂ ଫ୍ରାନସ ଗସ୍ତ ର୍େଡିବ। 2022 ଡେ ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 
ପ୍ରଥମ ବଡିଦଶ ଗସ୍ତ ଡହବ। 

2. ବଲିନଡେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜମମାନୀେ ଚାଡନସଲେ ମାନୟବେ ଶ୍ରୀ ଓଲାଫ୍ ଡକାଲଜଙ୍କ ସହତି ଦ୍ୱପିାକି୍ଷର୍ ଆଡଲାଚନା ର୍େଡିବ ଏବଂ ଦୁଇ 

ଡନତା ଭାେତ-ଜମମାନୀ ଆନ୍ତଃ-ସେର୍ାେୀ ବଚିାେ ବମିର୍ମ (ଆଇଜସି)ି େ ର୍ଷ୍ଠ ପର୍ଯମୟାୟ ଡବୈଠର୍ଡେ ସହ-ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ର୍େଡିବ। ଦ୍ୱବିାର୍ରି୍ 

ଆଇଜସି ିଡହଉଛ ିଏର୍ ନଆିୋ ଆଡଲାଚନା ଫମମାଟ ଡର୍ଯଉଁଥିଡେ ଉଭୟ ପକ୍ଷେୁ ଅଡନର୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ର୍େନ୍ତ।ି ଚାଡନସଲେ 
ଡକାଲଜଙ୍କ ସହ ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଆଇଜସି ିଡହବ ଏବଂ େଡିସମବେ 2021 ଡେ ର୍ାର୍ଯମୟଭାେ ଗ୍ରହଣ ର୍େଥିିବା ନୂତନ ଜମମାନୀ 
ସେର୍ାେଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରଥମ ସେର୍ାେୀସ୍ତେୀୟ ବଚିାେ ବମିର୍ମ ଡହବ। ତାଙ୍କେ ଏହ ିଗସ୍ତ ସମୟଡେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଚାଡନସଲେ 

ଡକାଲଜ ଏର୍ ବୟବସାୟ ର୍ାର୍ଯମୟକ୍ରମରୁ୍ ମଧ୍ୟ ସଡମବାଧିତ ର୍େଡିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜମମାନୀେ ଭାେତୀୟ ସମୁଦାୟରୁ୍ ସଡମବାଧିତ ର୍େଡିବ ଏବଂ 

ଡସମାନଙ୍କ ସହତି ବାର୍ତ୍ମାଳାପ ର୍େଡିବ। 

3. 2021 ଡେ ଭାେତ ଏବଂ ଜମମାନୀ ରୂ୍ଟଡନୈତରି୍ ସମ୍ପର୍ମ ସ୍ଥାପନାେ 70 ବର୍ମ ପୂର୍ତ୍ରୁି୍ ପାଳନ ର୍େଥିିଡଲ ଏବଂ 2000 ପେଠାେୁ େଣନୀତରି୍ 

ସହଭାଗୀ େହଆିସଛିନ୍ତ।ି ଏହ ିଗସ୍ତ ବଭିିନ୍ନ ଡକ୍ଷତ୍ରଡେ ସହଡର୍ଯାଗରୁ୍ ବଢାଇବା ଏବଂ ପାେସ୍ପେରି୍ ସ୍ୱାଥମେ ଆଞ୍ଚଳରି୍ ତଥା ଆନ୍ତଜମାତରି୍ 

ପ୍ରସଙ୍ଗଡେ ମତ ବନିମିୟ ର୍େବିା ପାଇଁ ଦୁଇ ଡଦଶେ ସେର୍ାେଙୁ୍କ ଏର୍ ସଡୁର୍ଯାଗ ପ୍ରଦାନ ର୍େବି। 

4. ଏହା ପଡେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡେନମାର୍ମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟବେ ଶ୍ରୀମତୀ ଡମଡେ ଡଫ୍ରଡେେରି୍ଡସନଙ୍କ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରଡମ ଡର୍ାଡପନହାଡଗନ 

ଗସ୍ତ ର୍େଡିବ। ଡେନମାର୍ମ ଦ୍ୱାୋ ଆଡୟାଜତି ଦ୍ୱତିୀୟ ଭାେତ-ନେକି୍ ସମି୍ମଳନୀଡେ ମଧ୍ୟ ଡସ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ର୍େଡିବ। 

5. ଏହ ିଗସ୍ତ ସମୟଡେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡମାଦୀ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷର୍ ସମ୍ପର୍ମ ଉପଡେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡଫ୍ରଡେେରି୍ଡସନଙ୍କ ସହ ଆଡଲାଚନା ର୍େଡିବ ଏବଂ 

ମହାୋଣୀ ମାଗମଡେଥ-IIଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ ର୍େଡିବ। ଭାେତ ଏବଂ ଡେନମାର୍ମ ମଧ୍ୟଡେ ସବୁଜ େଣନୀତରି୍ ଭାଗିଦାେୀ ଏର୍ ନୂତନ ପ୍ରର୍ାେ ବୟବସ୍ଥା 

ଥିଲା। ଏହ ିଗସ୍ତ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ୍ ସବୁଜ େଣନୀତରି୍ ଭାଗିଦାେୀଡେ ଡହାଇଥିବା ଅଗ୍ରଗତେି ସମୀକ୍ଷା ର୍େବିା ତଥା ଆମେ ବହୁମଖୁୀ 

ସହଡର୍ଯାଗରୁ୍ ଆହୁେ ିବୟାପର୍ ର୍େବିାେ ଉପାୟଗୁେରୁି୍ ପେୀକ୍ଷା ର୍େବିାରୁ୍ ଏର୍ ସଡୁର୍ଯାଗ ପ୍ରଦାନ ର୍େବି। ଏହ ିଗସ୍ତ ସମୟଡେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ଏର୍ ଭାେତ-ଡେନମାର୍ମ ବୟବସାୟ ଡଫାେମଡେ ଡର୍ଯାଗଡଦଡବ ଏବଂ ପ୍ରବାସୀ ଭାେତୀୟ ସମଦୁାୟେ ସଦସୟମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ସଡମବାଧିତ 
ର୍େଡିବ। 

 



6. ଦ୍ୱତିୀୟ ଭାେତ-ନେକି୍ ଶଖିେ ସମି୍ମଳନୀଡେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟ ନେକି୍ ଡନତା ର୍ଯଥା ଆଇସଲୟାଣ୍ଡେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ର୍ୟାଟ୍ରନି୍ 
ଜାଡର୍ାବସେଟରି୍, ନେଡେେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡଜାନାସ ଗହର୍ ଡଟାେ, ସି୍ୱଡେନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାଗୋଡଲନା ଆଣ୍ଡେସନ ଏବଂ ଫିନଲୟାଣ୍ଡେ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାନ୍ନା ମାେନିଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ବାର୍ତ୍ମାଳାପ ର୍େଡିବ। ଏହ ିସମି୍ମଳନୀଡେ ମହାମାେୀ ପେବର୍ତ୍ମୀ ଅଥମଡନୈତରି୍ ପୁନେୁଦ୍ଧାେ, ଜଳବାୟୁ 
ପେବିର୍ତ୍ମନ, ନବସୃଜନ ଓ ପ୍ରରୁ୍ଯକି୍ତବଦିୟା, ଅକ୍ଷୟ ଶକି୍ତ, ବଦଳୁଥିବା ବଶି୍ୱ ସେୁକ୍ଷା ପେଡିବଶ ଏବଂ ଆର୍ମଟରି୍ ଅଞ୍ଚଳଡେ ଭାେତ-ନେକି୍ 
ସହଡର୍ଯାଗ ଭଳ ିବରି୍ୟ ଉପଡେ ଆଡଲାଚନା ର୍ୋରି୍ଯବ। 2018 ଡେ ଟର୍ଡହାମଠାଡେ ପ୍ରଥମ ଭାେତ-ନେକି୍ ସମି୍ମଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ 

ଡହାଇଥିଲା। 

7. 04 ମଇ 2022 ଡେ ଡଫେବିା ସମୟଡେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ର୍ଛି ିସମୟ ପୟାେସିଡେ ଅଟର୍ ିଫ୍ରାନସେ ୋଷ୍ଟ୍ରପତ ିମାନୟବେ ଶ୍ରୀ ଇମାନୁଏଲ୍ 
ମାଡକ୍ରାନଙୁ୍କ ଡଭଟଡିବ। ଚଳତି ବର୍ମ ଭାେତ ଏବଂ ଫ୍ରାନସ ଡସମାନଙ୍କେ ରୂ୍ଟଡନୈତରି୍ ସମ୍ପର୍ମ ସ୍ଥାପନାେ 75 ବର୍ମ ପୂର୍ତ୍ରୁି୍ ପାଳନ ର୍େୁଛନ୍ତ ିଏବଂ 
ଦୁଇ ଡନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟଡେ ଡବୈଠର୍ େଣନୀତରି୍ ଭାଗିଦାେୀେ ଏର୍ ଉଚ୍ଚାଭିଳାର୍ୀ ଏଡଜଣ୍ଡା ନଦି୍ଧମାେଣ ର୍େବି। 

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ 

ଏପି୍ରଲ 27, 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. 

 


