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ડેન્માર્કના વડાપ્રધાન મેટ્ટે ફ્રેડરરક્સને 9-11 ઓક્ટોબર 2021 દરમમયાન ભારતની સત્તાવાર મુલાર્ાત લીધી હતી. 
ર્ોમવડ-19 મહામારી શરૂ થઈ ત્યાર પછી ર્ોઈ પણ સરર્ારના વડાની આ પ્રથમ ભારતયાત્રા હતી. 
 

2. વડાપ્રધાન ફ્રેડરરક્સન સાથે સાથે ઉચ્ચ સ્તરીય અમધર્ારી અને વ્યવસામયર્ પ્રમતમનમધમંડળ પણ સામલે હતુ.ં તેમના 
મવવપક્ષીય આદાનપ્રદાનમાં વડાપ્રધાન ફ્રેડરરર્સનેે વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્ર મોદી સાથે વાતચીત ર્રી હતી. તેમણે ભારતના 
માનનીય રાષ્ટ્રપમત સાથે પણ મુલાર્ાત ર્રી હતી. મવદેશમંત્રીએ પીએમ ફ્રેડરરક્સન સાથે વાત ર્રી હતી.  

 

3. બંને વડાપ્રધાનો વચ્ચે મવવપક્ષીય વાટાઘાટો ઉષ્માભયાક અને મૈત્રીપૂણક વાતાવરણમાં યોજાઈ હતી જે બંને દેશો વચ્ચે 
ગાઢ ભાગીદારી દશાકવે છે. બનંે પક્ષોએ ગ્રીન સ્રેટેમજર્ પાટકનરમશપમાં પ્રગમતની સમીક્ષા ર્રી હતી જે સપ્ટેમ્બર 
2020મા ંયોજાયેલી વચ્યુકઅલ સમમટ દરમમયાન સ્થામપત ર્રવામાં આવી હતી. 
 

4. મુલાર્ાત દરમમયાન બંને દશેોએ ર્ૃમિ ટેર્નોલોજીના કે્ષત્રોમાં સહયોગને વધુ મવસ્તૃત ર્રવાનું નક્ર્ી ર્યુું હતુ,ં જેમાં ફૂડ 
સેફ્ટી, ર્ોલ્ડ ચેઇન, ફૂડ પ્રોસેસસગ, ફર્ટટલાઇઝસક, રફશરીઝ, એક્વાર્લ્ચર વગરેે કે્ષત્રોમાં સહર્ારના નવા કે્ષત્રો જેવા ર્ે 
સ્માટક વોટર રરસોસક મેનજેમેન્ટનો સમાવેશ થાય છે. તેમા ંવસે્ટ ટુ બેસ્ટ- ર્ચરામાંથી શ્રેષ્ઠ સંસાધનોનું સજકન અને 
ર્ાયકક્ષમ સપ્લાય ચેઇન મેનેજમને્ટની પણ ઓળખ ર્રવામાં આવી હતી. બંને પક્ષોએ આરોગ્ય કે્ષત્રે સહર્ારને 
આવર્ાયો હતો. 
 

5. બંને નેતાઓએ પવન અને સૌર, પાણી, મશસપગ અને બંદરો, ઇન્ફ્રાસ્રક્ચર અને વૈમવવર્ અથકતંત્ર સમહત 
નવીનીર્રણીય ઉજાક જેવા કે્ષત્રોમા ંગ્રીન ટેર્નોલોજી અને ર્ાયમી ઉર્ેલોમા ંચાલી રહેલી ભાગીદારીની પ્રશંસા ર્રી હતી. 
ભારતમાં હાજર 200થી વધુ ડેમનશ ર્ંપનીઓ મેર્ ઇન ઇમન્ડયા, જલ જીવન મમશન, રડમજટલ ઇમન્ડયા, સ્ર્ીલ 
ઇમન્ડયા, નમામમ ગંગે વગેરે ભારતના મુખ્ય રાષ્ટ્રીય મમશનને આગળ વધારવામાં સરિયપણે સામેલ છે. 
 

6. બંને વડાપ્રધાનોએ રોગચાળા પછીની વૈમવવર્ આર્થથર્ પુનરરર્વરીપ્રામપ્ત, ઇન્ડો-પેમસરફર્ અને અફઘામનસ્તાનની 
પરરમસ્થમત સમહત પ્રાદેમશર્ અને વૈમવવર્ મવર્ાસની પણ ચચાક ર્રી. બંને નેતાઓએ ભારત-ઇયુ એફટીએ વાટાઘાટો ફરી 
શરૂ ર્રવાના મનણકયન ેઆવર્ાયો હતો અને આશા વ્યક્ત ર્રી ર્ે તેઓ વહેલી તર્ે પણૂક થશ.ે 
 

7. આ મુલાર્ાત દરમમયાન પરપંરાગત જ્ઞાન, ર્ૌશલ્ય મવર્ાસ, ભૂગભક જળ સસંાધનોનું મેસપગ અને ર્ુલન્ટ ટેર્નોલોજીના 



કે્ષત્રોમાં સરર્ારથી સરર્ાર વચ્ચ ેચાર એમઓયુ અને ર્રારોની આપલે ર્રવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત, મુલાર્ાત 
દરમમયાન ત્રણ વ્યાપારી ર્રારો પણ ર્રવામાં આવ્યા હતા. 
 

8. પીએમ ફ્રડેરરર્સેને પીએમ મોદીન ે2022મા ંબીજી ઈમન્ડયા-નોર્ટડર્ સમમટ માટે ર્ોપનહેગન આવવાનું આમંત્રણ 
આપ્યંુ હતુ.ં માનનીય રાષ્ટ્રપમતએ ડેનમાર્કની મહારાણી મહારાણી માગાકરેટ મવવમતયને આગામી વિ ેભારતની મુલાર્ાત 
માટે આમંત્રણ આપ્યંુ હતું. 
 

9. ભારતની મલુાર્ાત દરમમયાન પીએમ ફ્રેડરરર્સનેે આગ્રા અને ગરવી ગુજરાત ભવનની મલુાર્ાત લીધી હતી જયાં 
તેમને ભારતના સમૃવધ સાંસ્ર્ૃમતર્ વારસાની ઝલર્ મળી હતી. તેમણે ઓબ્ઝવકર રરસચક ફાઉન્ડેશન વવારા ગ્રીન 
સ્રેટેમજર્ પાટકનરમશપ અને ક્લાઇમેટ ચેન્જ સામ ેલડવા માટે નજીર્ના સહયોગના મહત્વ પર આયોમજત ર્ાયકિમમા ં
મવશેિ સંબોધન ર્યુું હતુ.ં 
 

10. તેમણે નવી રદલ્હીમાં ર્ેન્રીય મવદ્યાલયમાં મવદ્યાથીનીઓ સાથે પણ વાતચીત ર્રી હતી જયાં તેમને અટલ 
ઇનોવશેન લબે જોવાની તર્ મળી હતી. 
 

નવી રદલ્હી 
ઓક્ટોબર 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. 

 
 


