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ഡെൻമാർക്ക് പ്രധാനമപ്രിയുഡെ ഇരയ സന്ദർശനം (ഒക്ൊബർ 9-11, 2021)
ഒക്ൊബർ 12, 2021
1.ഡെൻമാർക്ക്

പ്രധാനമപ്രി
വഡെയുള്ള
തിയ്യതികളില്
രകർചവയാധി്ക്ക്
്ശമം
സന്ദർശനമായിെുന്നു ഇത്.

ഡമറ്റ് ഡപ്െെറികസൺ 2021 ഒക്ൊബർ 9 മുതല്11
ഇരയൻ
സന്ദർശനം
നെത്തി.
്കാവിഡ്
-19
മഡറ്റാെു കെടകമെ
്മധാവിയുഡെ യ യ
ഇരയൻ

പ്രധാനമപ്രി
ഡെപ്െികസഡനാപ്പം
ഉന്നതതല
ഉ് യാഗസ്ഥെും
ബിസിഡനസ്സ്
പ്രതിനിധികള ം ഉണ്ടായിെുന്നു. തന്ഡറ ഉകയകക്ഷി ചർചകളില് , പ്രധാനമപ്രി
ഡപ്െെറികസൺ പ്രധാനമപ്രി പ്ശീ ന്െപ്ന്ദ ്മാ ിയുമായി കമെികാഴ്ച നെത്തി.
ബഹുമാനഡപ്പട്ട ഇരയയുഡെ ൊപ്രരതിഡയയും അവർ സന്ദർശിച . വി് ശകാെയമപ്രി
പ്രധാനമപ്രി ഡെഡ്റിക്ഡട സന്ദർശിച .
2.

3. ഇെു ൊജ്യങ്ങള ം തമ്മിലുള്ള ഉകയകക്ഷി രങ്കാളിത്തം പ്രകെമാക്കുന്ന ഊഷ്മളവും

സൗഹാർദ്ദരെവുമായ
അരെീക്ഷത്തിലാണ്
ഉകയകക്ഷി
ചർചകൾ
നെന്നത്.
സ്ഥാരിതമായ
പ്ഗീൻ
്പ്ൊറ്റജ്ിക
രങ്കാളിത്തത്തിഡല
രു്ൊഗതി
ഇെുരക്ഷവും
അവ്ലാകനം ഡച്തു
4. സന്ദർശന

്വളയില്, കക്ഷയ സുെക്ഷ, ്കാൾഡ് ഡചയിൻ, െുഡ് ്പ്രാസസ്സിംഗ്,
ൊസവളങ്ങൾ, െിമറീ്, അകവാകൾചർ തുെങ്ങിയ ്മഖലകളിലുൾഡപ്പഡെ കാർമിക
സാ്ങ്കതിക
്മഖലകളില്
സഹകെടം
കമെുതല്
വിരുലീകെിക്കാൻ
ഇെു
ൊജ്യങ്ങള ം
തീെുമാനിച .
റി്സാഴ്്
മാ്നജ്ഡമന്് ,
്വസ്റ്റ്
െു
ഡബസ്റ്റ്മാലിനയത്തില് നിന്ന് മികച വികവങ്ങൾ സൃരിക്കല് , കാെയക്ഷമമായ വിതെട
ശൃംഖല മാ്നജ്ഡമന്് എന്നിങ്ങഡനയുള്ള രുതിയ ്മഖലകള ം
തിെിചറിഞ്ഞു.
യ്ൊഗയ ്മഖലയിഡല സഹകെടഡത്ത ഇെുരക്ഷവും സവാഗതം ഡച്തു.
5. ഇെു ്നതാക്കള ം ഹെിത സാ്ങ്കതികവി യകളിഡല രങ്കാളിത്തഡത്തയും കാറ്റ്
ഡസൗ്ൊർജ്ം,എന്നിവയുൾഡപ്പെുന്ന
രുനെുര്യാഗിക്കാവുന്ന
ഊർജം
ഡവള്ളം,
മിപ്പിംഗ്, തുറമുഖങ്ങൾ, ഇൻപ്ൊ്പ്െകചർ, സർക്കുലർ
ഇ്ക്കാടമി
എന്നിവ
്രാലുള്ള
്മഖലകളിഡല
സുസ്ഥിെ
രെിഹാെങ്ങഡള
അകിനന്ദിചു..
ഇരയയില്
നിലവിലുള്ള 200 ലധികം ൊനിഷ് കമ്പനികൾ ഡമ്ക്ക് ഇൻ ഇരയ , ജ്ല് ജ്ീവൻ
മിമൻ, െിജ്ിറ്റല് ഇരയ, ്കില്
ഇരയ, നാമ്മ ഗം്ഗ തുെങ്ങിയ ഇരയയുഡെ പ്രധാന
് ശീയ
ൗതയങ്ങൾ
മു്ന്നാട്ട്
ഡകാണ്ടു്രാകുന്നതില്
സജ്ീവമായി
രഡങ്കെുക്കുന്നു.ഡെന്മാർക്കില് നി്ക്ഷരങ്ങൾ
നെത്തുന്നതിനായി കമെുതല് ഇരയൻ
കമ്പനികഡള ൊനിഷ് പ്രധാനമപ്രി സവാഗതം ഡച്തു.
രകർചവയാധിക്ക്
്ശമമുള്ള
യ്ഗാള
സാമ്പത്തിക
വീഡണ്ടെുക്കല് , ഇ്രാരസെിക, അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിഡല
സാഹചെയം
എന്നിവയുൾഡപ്പഡെ
പ്രാ് ശികവും
യ്ഗാളവുമായ സംകവവികാസങ്ങള ം ഇെു പ്രധാനമപ്രിമാെും ചർച ഡച്തു.
ഇരയ-ഇയു
എഫ്െിഎ
ചർചകൾ
രുനൊെംകിക്കാനുള്ള
തീെുമാനഡത്ത
ഇെു
6.

്നതാക്കള ം
സവാഗതം
ഡചയ്യ കയും
പ്രകെിപ്പിക്കുകയും ഡച്തു.

അവ

്നെഡത്ത

തീർക്കുഡമന്ന്

പ്രതീക്ഷ

7. രെമ്പൊഗത

വിജ്ഞാനം, നനരുടയ വികസനം, കമഗർക ജ്ല വികവങ്ങള ഡെ
മാപ്പിംഗ്,
ശീതീകെട
സാ്ങ്കതികവി യ
എന്നീ
്മഖലകളില്
ഇെു
കെടകമെങ്ങൾക്കുമിെയില്
നാല്
ധാെടാരപ്തങ്ങള ം
കൊറുകള ം
സന്ദർശന
്വളയില്
നകമാറി.
ഇവ
കമൊഡത,
മമന്ന്
വാടിജ്യ
കൊറുകള ം
സന്ദർശന്ത്താെനുബന്ധിച് അരിമതീെുമാനത്തിഡലത്തി .
ഡല
െണ്ടാമഡത്ത
ഇരയ-്നാർെിക
ഉച്കാെിക്ക്
്കാപ്പൻ്ഹഗൻ
സന്ദർശിക്കാൻ പ്രധാനമപ്രി ഡപ്െെറികസൺ പ്രധാനമപ്രി ്മാ ി്യ ക്ഷടിച
.
അെുത്ത വർമം ഇരയ സന്ദർശിക്കാൻ ബഹുമാനഡപ്പട്ട ൊപ്രരതി ഡെൻമാർക്ക്
ൊജ്ഞി മാർഗെറ്റ് െണ്ടാമന് ക്ഷടം നല്കി.
9. ഇരയ സന്ദർശന ്വളയില്, പ്രധാനമപ്രി ഡപ്െെറികസൺ ഇരയയുഡെ സമ്പന്നമായ
സാം്കാെിക നരതൃകത്തിന്ഡറ ്നർക്കാഴ്ചയായ യപ്ഗയും ഗാർവി ഗുജ്റാത്ത്
കവനും
സന്ദർശിച ,ഹെിത
നയതപ്ര
രങ്കാളിത്തഡത്തക്കുറിച ം
കാലാവസ്ഥാ
വയതിയാനഡത്ത
ഡചറുക്കുന്നതിന്
അെുത്ത
സഹകെടത്തിന്ഡറ
പ്രാധാനയഡത്തക്കുറിച ം
ഒബ്സർവർ
റിസർച്
ൌ്ണ്ടമൻ
സംഘെിപ്പിച
രെിരാെിയില് അവർ ഒെു പ്ര്തയക പ്രകാമടം നെത്തി.
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10. നയമെല്ഹിയിഡല

സംവ ിച , അവിഡെ
ലകിച .

്കപ്ന്ദീയ
അവർക്ക്

വി യാലയത്തിഡല വി യാർത്ഥിനികള മായി അവർ
അെല് ഇഡന്നാ്വമൻ ലാബ് കാടാൻ അവസെം

നയമ ഡെല്ഹി
ഒക്ൊബർ 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.

