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1. డెన్మార్్ ప్రధమని, గౌరవనీయ Ms. మెటే ఫ్రరడెరిక్సన్ 2021 అక్టో బర్ 9-11 తేదీల్లో  భారత ల్ల అధిక్ారిక్ంగా 
ప్రయట ంచమరు. క్టవిడ్-19 మహమమారి వ్ాయప్తి  అనంతరం ఒక్ దేశాధిన్ేత భారత ల్ల ప్రయట ంచడం ఇదే ప్రథమం. 
 
2. ప్రధమని ఫ్రరడెరిక్సన్ తో అతయయననత స్ాా యి అధిక్ారుల్ు, వ్ాయపార వరాా ల్ బ ందం క్ూడమ ప్రయట ంచంది. 
దెవైపాక్షిక్ సమమవ్ేశాల్ సందరభంగా ప్రధమని శ్ర ీనర ందర మోదీతో ప్రధమని ఫ్రరడెరిక్సన్ చరచల్ు జరిపారు. 
గౌరవనీయ రాషో్టరప్తితో క్ూడమ ఆమె భేటీ అయమయరు. ప్రధమని ఫ్రరడెరిక్సన్ ను విదేశ్ర వయవహారాల్ శాఖ మంతిర 
క్లిశారు. 
 
3. ర ండు  దేశాల్ భాగస్ాైమమయనిన ప్రతిబంబసతి  ఇరువురు ప్రధమన మంతయర ల్ మధ్య సుహ దమభవ, 
స్ననహప్ూరైక్ వ్ాతమవరణంల్ల దెవైపాక్షిక్ చరచల్ు జరిగాయి. 2020 స్రప్రోంబర్ ల్ల జరిగిన వరుచవల్ సదసుస 
సందరభంగా ఆవిష్ట్రించన ప్రాయవరణమనుక్ూల్ వూయహాతాక్ భాగస్ాైమయ ప్ురోగతిని ఇరు ప్క్షాల్ు 
సమీక్షించమయి. 
 
4. ఆహార భదరత, క్టల్్ చెయిన్, ఫుడ్ పరా స్రస్తంగ్, ఎరువుల్ు, ఫ్తష్టరీల్ు, ఆక్ాైక్ల్చర్ మొదల్ వన వ్ాట తో సహా 
వయవస్ాయ స్ాంక్ తిక్త రంగంల్ల భాగస్ాైమమయనిన మరింతగా విసిరించమల్ని ఈ ప్రయటన సందరభంగా ఇరు 
దేశాల్ు నిరణయించుక్ున్మనయి. ప్రసపర సహక్ారం అందించుక్ున్ేందుక్ు నీట  వనరుల్ స్ాారో్ నిరైహణ, వ్ేసో్ట 
టు బెసో్ట (వయరాా ల్ నుంచ అతయయతిమ వనరుల్ స ష్తో ), , అల్మగ  సరఫరా వయవసా సమరామంతమైెన నిరైహణ 
వంట  క్ొతి విభాగాల్ను క్ూడమ గురిించమరు. ఆరోగయ రంగంల్ల సహక్ారానిన ఇరు ప్క్షాల్ు స్ాైగతించమయి. 
 
5. ప్రాయవరణమనుక్ూల్ స్ాంక్ తిక్తల్ు, ప్వన మరియు స్ౌర విదుయత వంట  ప్ునరుతమపదక్ విదుయత రంగాల్లో  
నిల్క్డెవన సొ్ ల్ూయష్టన్స, జల్, ష్తప్తపంగ్ మరియు పో రుో ల్ు, మౌలిక్ సదుపాయమల్ు మరియు సరు్ుల్ర్ 
ఎక్ానమీ వంట  విభాగాల్లో  ప్రసుి తం క్ొనస్ాగుతయనన భాగస్ాైమమయల్ప్రవ ఇరువురు నే్తల్ు సంత ప్తి  వయకి్ం 
చేశారు. మేక్ిన్ ఇండియమ, జల్ జీవన మిష్టన్, డిజిటల్ ఇండియమ, స్త్ల్ ఇండియమ, నమమమి గంగ  వంట  
భారత ప్రభుతై జాతీయ క్ారయక్మీమల్ను ముందుక్ు తీసుక్ ళో్డంల్ల భారత ల్ల 200 ప్రవగా డెన్మార్్ క్ంప్రనీల్ు 
క్ియీమశ్రల్క్ంగా ప్నిచేసుి న్మనయి. డెన్మార్్ ల్ల ఇన్వైసో్ట చేయమల్ని భారతీయ క్ంప్రనీల్ను డమనిష్ ప్రధమని 
ఆహాైనించమరు. 



 
6. మహమమారి అనంతరం అంతరాా తీయ ఆరిాక్ వయవసా రిక్వరీ, ఇండో-ప్స్తఫ్తక్ మరియు అఫ్ఘనిస్ాా న్ ల్లని 
ప్రిస్తాతయల్ు వంట  పరా ంతీయ, అంతరాా తీయ ప్రిణమమమల్ను క్ూడమ ఇరువురు ప్రధమన మంతయర ల్ు చరిచంచమరు. 
భారత-ఈయూ ఎఫ టీఏ చరచల్ను ప్ునరుదారించమల్నన నిరణయమనిన ఇరువురు నే్తల్ు స్ాైగతించమరు. 
స్ాధ్యమైెనంత తైరగా ఇవి క్ొలిక్ి్ రాగల్వని ఆశాభావం వయకి్ం చేశారు. 
 
7. స్ాంప్రదమయ విజాా నం, న్వవప్ుణమయల్ అభివ దాి, భూగరభ జల్ వనరుల్ మమయప్తంగ్ మరియు క్ూల్ ంట్ 
స్ాంక్ తిక్తల్క్ు సంబంధించ ప్రభుతమైల్ స్ాా యిల్ల న్మల్ుగు అవగాహన ఒప్పందమల్ు (ఎంవ్ోయూ), , 
అగిమెీంట్ ల్ు ఈ ప్రయటన సందరభంగా క్ుదిరాయి. వీట తో పాటు ప్రయటన సందరభంగా మూడు 
వ్ాణిజయప్రమైెన ఒప్పందమల్ు క్ూడమ క్ుదిరాయి. 
 
8. 2022ల్ల జరిగ  ఇండియమ-న్మర్ిక్ సదసుసల్ల పాల్గా న్ేందుక్ు క్టప్రన్ హాగ న్ ను సందరిశంచమల్ంటూ ప్రధమని 
మోదీని ప్రధమని ఫ్రరడెరిక్సన్ ఆహాైనించమరు. వచేచ ఏడమది భారత ల్ల ప్రయట ంచమల్ని గౌరవనీయ క్వైన్ 
మమరార ట్-IIను గౌరవనీయ రాషో్టరప్తి ఆహాైనించమరు. 
 
9. భారత ల్ల తన ప్రయటన సందరభంగా ప్రధమని ఫ్రరడెరిక్సన్ ఆగాీ, గరిై గుజరాత భవన్ ల్ను సందరిశంచమరు. 
సుసంప్ననమైెన భారత స్ాంస్ తిక్ సంప్దను వీక్షించమరు. అబారైర్ రీస్రర్చ ఫౌండేష్టన్ ఏరాపటు చేస్తన 
క్ారయక్మీంల్ల ప్రాయవరణమనుక్ూల్ వూయహాతాక్ భాగస్ాైమయం, వ్ాతమవరణ మమరుపల్ప్రవ సమిష్తోగా 
పో రాడమలిసన అవసరం గురించ ఆమె ప్రతేయక్ంగా ప్రసంగించమరు. 
 
10. నతయఢిలిలోీలల్లని క్ ందీరయ విదమయల్యంల్లని విదమయరిానుల్తో ఆమె సంభాష్తంచమరు. అల్మగ  అటల్ ఇన్ననవ్ేష్టన్ 
ల్మయబ ను ప్రిశ్రలించమరు. 
 

నయయఢిలీ్ల 
అక్టో బర్క 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. 
 


