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 دورہ سرکاری کا فرانس اور ڈنمارک جرمنی، کو 2222 مئی 20-22 مودی نریندر جناب اعظم وزیر

 ۔ہوگا دورہ ملک بیرون پہال کا اعظم وزیر میں 2222 یہ۔ گے کریں

 بات طرفہ دو ساتھ کے شولز اوالفعزت مآب  چانسلر وفاقی کے جرمنی اعظم وزیر میں، برلن۔ 2

 کی ایڈیشن چھٹے کے مشاورت الحکومتی بین جرمنی -ہندوستان رہنما دونوں اور گے، کریں چیت

 دونوں میں جس ہے فارمیٹ ڈائیالگ منفرد ایک سی جی آئی سالہ دو۔ گے کریں صدارت مشترکہ

 سی جی آئی پہال کا اعظم وزیر ساتھ کے سکولز چانسلر یہ۔ کرتے ہیں شرکت وزراء کئی کے اطراف

 حکومتی سے حکومت پہلی کی حکومت جرمن نئی والی سنبھالنے عہدہ میں 2222 دسمبر اور ہوگا،

 ایک پر طور مشترکہ شولز چانسلر اور اعظم وزیر دوران، کے دورے اپنے۔ ہوگی بھی مشاورت

 اور خطاب سے برادری ہندوستانی میں جرمنی اعظم وزیر۔ گے کریں بھی خطاب سے ایونٹ بزنس

 ۔گے کریں چیت بات

 2222 اور منائی یاد کی سال 02 کے قیام کے تعلقات سفارتی نے جرمنی اور ہندوستان میں، 2222۔ 3

 دونوں اور بڑھانے کو تعاون میں شعبوں پر پیمانے وسیع دورہ یہ۔ ہیں دار شراکت اسٹریٹیجک سے

 موقع ایک کا کرنے خیال تبادلہ پر امور عالمی اور عالقائی کے دلچسپی باہمی لیے کے حکومتوں

 ۔ہوگا

 سرکاری پر دعوت کی فریڈرکسن میٹ محترمہ اعظم وزیر کی ڈنمارک اعظم وزیر بعد کے اس۔ 0

 نارڈک -ہندوستان دوسری والی ہونے میں میزبانی کی ڈنمارک وہ۔ گے جائیں ہیگن کوپن پر دورے

 ۔گے کریں شرکت بھی میں کانفرنس چوٹی

 محترمہ ساتھ ساتھ کے چیت بات ساتھ کے فریڈرکسن اعظم وزیر میں جزو دوطرفہ کے دورے اس۔ 5

 ڈنمارک اور ہندوستان پارٹنرشپ اسٹریٹجک گرین۔ مالقات بھی شامل ہو گی ساتھ کے II مارگریتھ ملکہ

 کا لینے جائزہ کا پیشرفت اپنی کو فریقین دونوں دورہ یہ۔ ہے انتظام پہال کا نوعیت اپنی درمیان کے

 جائزہ کا طریقوں کے دینے وسعت مزید کو تعاون جہتی کثیر ہمارے ہی ساتھ اور گا کرے فراہم موقع

 ہندوستانی اور ،گے کریں شرکت میں فورم بزنس ڈنمارک -انڈیا اعظم وزیر دوران، کے دورے۔ گا لے

 ۔گے کریں خطاب بھی سے اراکین کے وطن تارکین



 بھی ساتھ کے لیڈروں نارڈک دوسرے اعظم وزیر دوران، کے کانفرنس چوٹی نارڈک -انڈیا دوسری۔ 6

 اعظم وزیر کے ناروے جاکوبسٹیر، کیٹرین اعظم وزیر کے لینڈ آئس ، جس میںگے کریں چیت بات

 مارین سنا اعظم وزیر کے لینڈ فن اور اینڈرسن میگڈالینا اعظم وزیر کے سویڈن سٹور، گہر جوناس

 اختراع تبدیلی، موسمیاتی بحالی، اقتصادی کی بعد کے امراض وبائی میں کانفرنس چوٹیاس ۔ شامل ہیں

 میں خطے آرکٹک اور نامہ منظر کا سالمتی عالمی ہوا ابھرتا توانائی، تجدید قابل ٹیکنالوجی، اور

 نارڈک -ہندوستان پہلی۔ گی جائے کی مرکوز توجہ پر موضوعات جیسے تعاون نارڈک -ہندوستان

 ۔تھی ہوئی میں ہوم اسٹاک میں 2222 کانفرنس چوٹی

 اور گے رکیں پر طور مختصر میں پیرس اعظم وزیر پر، سفر کے واپسی کو 2222 مئی 20۔ 0

 سال اس فرانس اور ہندوستان۔ گے کریں مالقات سے میکرون ایمانوئل جناب محترم صدر کے فرانس

 والی ہونے درمیان کے رہنماؤں دونوں اور ہیں رہے منا جشن کا سال 05 کے تعلقات سفارتی اپنے

 ۔گی کرے طے ایجنڈا مہتواکانکشی مزید کا پارٹنرشپ اسٹریٹجک مالقات

 

 دہلی نئی

 2222 اپریل، 27
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