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 0202 ،ستمبر 01

 کا ڈنمارک اور کروشیا سلووینیا،کے درمیان  0202 ستمبر 5-0 شنکر جے ایس ڈاکٹر خارجہ وزیر

 ۔گے کریں دورہ سرکاری

 یونین یورپی وقت اس سلووینیا۔ رہیں گے میں سلووینیا کے درمیان 0202 ستمبر 3-0وزیر خارجہ  

 رکن کے یونین یورپی کو 0202 ستمبر 3 کو وزیر خارجہ  اور ،کر رہا ہے صدارت کی کونسل کی

بھارتی وزیر ۔ ہے دی دعوت کی شرکت میں اجالس رسمی غیر کے خارجہ وزرائے کے ممالک

عالی جناب ڈاکٹر انزے  خارجہ وزیر کے سلووینیا عالوہ کے مالقات سے قیادت کی سلووینیاخارجہ 

 گے۔ کریں بھی مالقات طرفہ دو ساتھ کے لوگر

 کریں گے شرکت میں( ایف ایس بی) فورم اسٹریٹجک بلیڈ والے ہونے منعقد میں سلووینیا وزیر خارجہ

 پینل پر موضوع کے" داری شراکت کے حوالے سے آرڈر مبنی پر قواعد میں پیسیفک انڈو" اور

 باہمی ساتھ کے منصبوں ہم کے یونین یورپی اپنے وہیں گے۔ اور مزید برآں کر شرکت میں ڈسکشن

 ۔گے کریں چیت بات بھی پر امور کے دلچسپی

عالی  خارجہ وزیر خارجہ کروشیا کےبھارتی وزیر  دوران، کے دورے کے کروشیا اپنے کو ستمبر 3

 سے قیادت کروشین کرنے کے ساتھ ساتھ مذاکرات طرفہ دو ساتھ کے ریڈمین گرلک گورڈنجناب 

 گے۔ کریں مالقات

 خارجہ وزیر بھارتی وزیر خارجہ ڈنمارک کے دوران، کے دورے کے ڈنمارک اپنے کو ستمبر 5 -4

 کی راؤنڈ چوتھے کے( JCM) میٹنگ کمیشن جوائنٹ بھارت ڈنمارک کے ساتھ کوفوڈ جیپی عالی جناب

 تحت کے پارٹنرشپ اسٹریٹجک گرین اس جوائنٹ کمیشن میٹنگ میں کریں گے۔ صدارت مشترکہ

 دوران کے سمٹ ورچوئل میں 0202 ستمبر جو ،لیا جائے گا جائزہ جامع کا تعاون طرفہ دو ہمارے

 یں گے۔کر مالقات بھی سے معززین ڈنمارک کے وزیر خارجہ۔ تھا گیا کیا قائم

 کا رفت پیش میں تعلقات دوطرفہ ہمارے ساتھ کے ممالک یورپی وسطی تین دورہ یہ کا وزیر خارجہ

 کرے فراہم موقع کا کرنے مستحکم کو تعلقات جہتی کثیر ہمارے ساتھ کے یونین یورپی اور لینے جائزہ

 ۔گا

 دہلی نئی
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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. 


