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 مالقات سے صدر کے ہندوستان کی اعظم وزیر کے ڈنمارک

 0202 ،اکتوبر 09

 پر دورے سرکاری کے ہندوستان کہ جو نے، فریڈرکسن میٹ محترمہ اعظم وزیر مملکت ڈنمارک کی

۔ کی مالقات سے کووند ناتھ رام ہند جمہوریہ صدر میں بھون راشٹرپتیکو ( 0202 اکتوبر، 9) آج ہیں،

 وبائی 29 ڈوکو ہند نے صدر جنہیں ہیں سربراہ کی وہ پہلی حکومت اعظم وزیر مملکت ڈنمارک کی

 استقبال کیا ہے۔ بعد کے آغاز کے امراض

 ہندوستان کہ کہا نے ہند صدر ہوئے، کرتے استقبال میں بھارت کا حیات شریک کی ان اور اعظم وزیر

 اقدار مشترکہ ساتھ ساتھ کے تاریخ تعلقات دوستانہ اور گرم ہمارے اور ،ہیں دوست دیرینہ ڈنمارک اور

 والی ہونے شروع میں ہی حال درمیان کے ڈنمارک اور بھارت۔ ہیں ہوئے جڑے سے خواہشات اور

 ہندوستان کہ کہا مزید نے انہوں۔ گی بنائے مضبوط مزید کو تعلقات ہمارے پارٹنرشپ اسٹریٹجک گرین

 کہ کہا نے انہوں اور ،ہیں تعلقات کے کاری سرمایہ اور تجارتی مضبوط درمیان کے ڈنمارک اور

 اہم جو ہیں شامل پر طور فعال میں ریاستوں کئی کی بھارت ہی پہلے سیکٹر پرائیویٹ اور پبلک ڈینش

 کلین انڈیا، اپ اسٹارٹ ،انڈیا ڈیجیٹل سٹی، سمارٹ مشن، زندگی جل انڈیا، ان میک جیسے مشنز قومی

 مشن میں شامل ہیں۔ دیگر اور گنگا کلین انڈیا،

 ان جو ،دی دعوت کی آنے ہندوستان سال اگلے کو II مارگریٹ ملکہ کی ڈنمارک نے جمہوریہ صدر

 ساتھ کے موقع اہم کے سالوں 57 کے آزادی کی ہندوستان اور جوبلی گولڈن کی حکومت دور کے

 کا ہندوستان کا II مارگریٹ ملکہ، کی ڈانمارک میں 2991 کہ کہا مزید نے انہوں۔ مطابقت رکھتی ہے

 ۔ہے جاتا کیا یاد سے گرمجوشیاب بھی  میں بھارت دورہ پر طور کے عہد ولی

 یکجہتی کی ان دوران کے لہر دوسری کی امراض وبائی 29 ڈکوو میں ہندوستان نے جمہوریہ صدر

 ۔کیا ادا شکریہ کا لوگوں اور حکومت کی ڈنمارک اور عزت مآب وزیر اعظمڈنمارک کے  پر

 دہلی نئی

 0202 اکتوبر، 09

 

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. 

 


