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ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಧಮನ ಮಂತ್ರರಯವರ ಭಮರತ ಭೇಟಿ (ಅಕ್ಟೇಬರ್ 9-11, 2021) 

ಅಕ್ಟೇಬರ್ 12, 2021 

 

ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಧಮನ ಮಂತ್ರರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶ್ರೇಮತ್ರ ಮೆಟ್ಟಟ ಫ್ರರಡೆರಿಕೆನ್ 9-11 ಅಕ್ಟೇಬರ್ 2021 ರವರೆಗೆ ಭಮರತಕೆ ರಮಜ್ಯ ಭೇಟಿ 

ನೇಡಿದರು. COVID-19 ಸಮಂಕ್ಮರಮಿಕ ರೆ್ೇಗದ ನಂತರ ಭಮರತಕೆ ಸಕ್ಮ್ರದ ಮುಖ್ಯಸಥರೆ್ಬಬರು ಭೇಟಿ ನೇಡುತ್ರಿರುವುದು 

ಇದೇ ಮೊದಲು. 

 

2. ಪ್ರಧಮನ ಮಂತ್ರರ ಫ್ರರಡೆರಿಕೆನ್ ಜ್ತೆ ಉನನತ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕ್ಮರಿ ಮತುಿ ವ್ಮಯಪಮರ ನಯೇಗವು ಜ್ತೆಗಿತುಿ. ತನನ 

ದ್ವಿಪ್ಕ್ಷೇಯ ವಿನಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಮನ ಮಂತ್ರರ ಶ್ರೇ ನರೆೇಂದರ ಮೊೇದ್ವಯವರೆ್ಂದ್ವಗೆ ಪ್ರಧಮನ ಮಂತ್ರರ ಫ್ರರಡೆರಿಕೆನ್ ಮಮತುಕತೆ 

ನಡೆಸಿದರು. ಅವರು ಭಮರತದ ಗೌರವ್ಮನಿತ ರಮಷ್ರಪ್ತ್ರಯನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಮಡಿದರು. ವಿದೇಶಮಂಗ ಸಚಿವರು ಪ್ರಧಮನ ಮಂತ್ರರ 

ಫ್ರರಡೆರಿಕೆನ್ ಅವರನುನ ಭೇಟಿ ಮಮಡಿದರು. 

 

3. ಇಬಬರು ಪ್ರಧಮನ ಮಂತ್ರರಗಳ ನಡುವಿನ ದ್ವಿಪ್ಕ್ಷೇಯ ಮಮತುಕತೆಗಳು ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ನಕಟ್ ಪಮಲುದಮರಿಕಯನುನ 

ಪ್ರದಶ್್ಸುವ ಹಮದ್ವ್ಕ ಮತುಿ ಸ್ನೇಹಪ್ರ ವ್ಮತಮವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದರು. ಸ್ಪ್ಟಂಬರ್ 2020 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವರ್ು್ಯಲ್ 

ಸಭಯಲ್ಲಿ ಸಮಥಪಿಸಲಮದ ಹಸಿರು ಕ್ಮಯ್ತಂತರದ ಪಮಲುದಮರಿಕಯ ಪ್ರಗತ್ರಯನುನ ಎರಡ್ ಕಡೆಯವರು ಪ್ರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿದರು. 

 

4. ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆಹಮರ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಶ್ೇತಲ ಸರಪ್ಳಿ, ಆಹಮರ ಸಂಸೆರಣೆ, ರಸಗೆ್ಬಬರಗಳು, ಮಿೇನುಗಮರಿಕ, ಜ್ಲಕೃಷಿ 

ಇತಮಯದ್ವ ಕ್ಷೇತರಗಳನುನ ಒಳಗೆ್ಂಡಂತೆ ಕೃಷಿ ತಂತರಜ್ಞಮನ ಕ್ಷೇತರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕ್ಮರವನುನ ಮತಿಷ್ುಟ ವಿಸಿರಿಸಲು ಎರಡು ದೇಶಗಳು 

ನರ್್ರಿಸಿದವು. ಸಂಪ್ನ್ಾಲ ನವ್ಹಣೆ, ತಮಯಜ್ಯದ್ವಂದ ಅತುಯತಿಮ- ತಮಯಜ್ಯದ್ವಂದ ಉತಿಮ ಸಂಪ್ನ್ಾಲಗಳ ಸೃಷಿಟ, ಮತುಿ 

ಸಮರ್್ ಪ್ೂರೆೈಕ ಸರಪ್ಳಿ ನವ್ಹಣೆಯನುನ ಸಹ ಗುರುತ್ರಸಲಮಗಿದ. ಎರಡ್ ಕಡೆಯವರು ಆರೆ್ೇಗಯ ಕ್ಷೇತರದಲ್ಲಿ ಸಹಕ್ಮರವನುನ 

ಸಮಿಗತ್ರಸಿದರು. 

 

5. ಇಬಬರ್ ನ್ಮಯಕರು ಹಸಿರು ತಂತರಜ್ಞಮನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ರಿರುವ ಪಮಲುದಮರಿಕ ಮತುಿ ಗಮಳಿ ಮತುಿ ಸೌರ, ನೇರು, ಹಡಗು 

ಮತುಿ ಬಂದರುಗಳು, ಮ್ಲಸೌಕಯ್ ಮತುಿ ವೃತಮಿಕ್ಮರದ ಆರ್ಥ್ಕತೆ ಸ್ೇರಿದಂತೆ ನವಿೇಕರಿಸಬಹುದಮದ ಇಂರ್ನದಂತಹ 

ಸಮರ್್ನೇಯ ಪ್ರಿಹಮರಗಳ ಬಗೆೆ ಮೆರ್ುುಗೆ ವಯಕಿಪ್ಡಿಸಿದರು. ಭಮರತದಲ್ಲಿ ಇರುವ 200 ಕ್ೆ ಹೆರ್ುು ಡ್ಮಯನಶ್ ಕಂಪ್ನಗಳು 

ಮೆೇರ್ಕ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಮ, ಜ್ಲ ಜೇವನ ಮಿಷ್ನ್, ಡಿಜಟ್ಲ್ ಇಂಡಿಯಮ, ಸಿೆಲ್ ಇಂಡಿಯಮ, ನಮಮೆ ಗಂಗೆ ಮುಂತಮದ ಭಮರತದ 

ಪ್ರಮುಖ್ ರಮಷಿರೇಯ ಧ್ಯೇಯಗಳನುನ ಮುಂದಕೆ ಕ್ಂಡೆ್ಯುಯವಲ್ಲಿ ಸಕ್ರರಯವ್ಮಗಿ ತೆ್ಡಗಿಕ್ಂಡಿವೆ. 

 

6. ಇಬಬರು ಪ್ರಧಮನ ಮಂತ್ರರಗಳು ಸಮಂಕ್ಮರಮಿಕ ರೆ್ೇಗದ ನಂತರದ ಜಮಗತ್ರಕ ಆರ್ಥ್ಕ ಚೇತರಿಕ, ಇಂಡೆ್ೇ-ಪ್ಸಿಫಿರ್ಕ ಮತುಿ 

ಅಫ್ಮಾನಸಮಿನದ ಪ್ರಿಸಿಥತ್ರ ಸ್ೇರಿದಂತೆ ಪಮರದೇಶ್ಕ ಮತುಿ ಜಮಗತ್ರಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗೆೆ ಸಹ ರ್ಚಿ್ಸಿದರು. ಭಮರತ-

ಯುರೆ್ೇಪಿಯನ್ ಯ್ನಯನ್ ಎಫ್ ಟಿಎ ಮಮತುಕತೆಗಳನುನ ಪ್ುನರಮರಂಭಿಸುವ ನಧಮ್ರವನುನ ಇಬಬರು ನ್ಮಯಕರು 

ಸಮಿಗತ್ರಸಿದರು ಮತುಿ ಅವುಗಳನುನ ಆರಂಭಿಕ ದ್ವನ್ಮಂಕದಂದು ಮುಕ್ಮಿಯಗೆ್ಳಿಸುವ ಭರವಸ್ಯನುನ ವಯಕಿಪ್ಡಿಸಿದರು. 



7. ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮಂಪ್ರದಮಯಿಕ ಜ್ಞಮನ, ಕ್ೌಶಲಯ ಅಭಿವೃದ್ವಿ, ಅಂತಜ್್ಲ ಸಂಪ್ನ್ಾಲಗಳ ಮಮಯಪಿಂಗ್ ಮತುಿ ಶ್ೇತಕ 

ತಂತರಜ್ಞಮನಗಳ ಕ್ಷೇತರಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ಮ್ರದ್ವಂದ ಸಕ್ಮ್ರಕೆ ನ್ಮಲುೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತುಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳನುನ ವಿನಮಯ 

ಮಮಡಿಕ್ಳಳಲಮಯಿತು. ಇವುಗಳಲಿದ, ಮ್ರು ವ್ಮಣಿಜ್ಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳನುನ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತ್ರೇಮಮ್ನಸಲಮಯಿತು. 

 

8. 2022 ರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಭಮರತ-ನ್ಮಡಿ್ರ್ಕ ಸಭಗೆ ಕ್ೇಪ್ನ್ ಹಮಯಗನ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೇಡುವಂತೆ ಪ್ರಧಮನ ಮಂತ್ರರ ಫ್ರರಡೆರಿಕೆನ್ 

ಪ್ರಧಮನ ಮಂತ್ರರ ಮೊೇದ್ವಗೆ ಆಹಮಿನ ನೇಡಿದರು. ಮುಂದ್ವನ ವಷ್್ ಭಮರತಕೆ ಭೇಟಿ ನೇಡುವಂತೆ ಗೌರವ್ಮನಿತ ರಮಷ್ರಪ್ತ್ರ 

ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ನ ರಮಣಿ ಮಮಗ್ರೆಥೆ II ಗೆ ಆಹಮಿನ ನೇಡಿದರು. 

 

9. ಭಮರತಕೆ ಭೇಟಿ ನೇಡಿದಮಗ, ಪ್ರಧಮನ ಮಂತ್ರರ ಫ್ರರಡೆರಿಕೆನ್ ಆಗಮರ ಮತುಿ ಗಮವಿ್ ಗುಜ್ರಮತ್ ಭವನಕೆ ಭೇಟಿ ನೇಡಿದರು, ಅಲ್ಲಿ 

ಅವರು ಭಮರತದ ಶ್ರೇಮಂತ ಸಮಂಸೆೃತ್ರಕ ಪ್ರಂಪ್ರೆಯ ಒಂದು ನ್ೇಟ್ವನುನ ಪ್ಡೆದರು. ಅಬೆವ್ರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫ್ೌಂಡೆೇಶನ್ ಗಿರೇನ್ 

ಸಮರಟ್ಟಜರ್ಕ ಪಮಲುದಮರಿಕ ಮತುಿ ಹವ್ಮಮಮನ ಬದಲಮವಣೆಯನುನ ಎದುರಿಸಲು ನಕಟ್ ಸಹಯೇಗದ ಮಹತಿದ ಕುರಿತು 

ಆಯೇಜಸಿದದ ಕ್ಮಯ್ಕರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಶ್ೇಷ್ ಭಮಷ್ಣ ಮಮಡಿದರು. 

 

10. ಅವರು ನವದಹಲ್ಲಯ ಕೇಂದ್ವರೇಯ ವಿದಮಯಲಯದಲ್ಲಿ ವಿದಮಯರ್ಥ್ನಯರೆ್ಂದ್ವಗೆ ಸಂವ್ಮದ ನಡೆಸಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಟ್ಲ್ 

ಇನ್ನೇವೆೇಶನ್ ಲಮಯಬ್ ನ್ೇಡಲು ಅವಕ್ಮಶವಿತುಿ. 

 

ನವ ದಹಲ್ಲ 

ಅಕ್ಟೇಬರ್ 12, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


