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ଡେନମାର୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ (9-11 ଅଡର୍ଟାବର 2021)
ଅଡର୍ଟାବର 12, 2021
ଡେନମାର୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟବର ୍ୀମତୀ ଡମଡଟେ  ଡରେଡଡେରକର୍ଡନନ 9-11 ଅଡର୍ଟାବର 2021 ଭାରତ ଗସ୍ତଡର ଆନକଥିଡେ। ଡର୍ାଭକେ19 ମହାମାରୀ ଆରମ୍ଭ ଡହବା ପଡର ଡେନମାର୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡହଉଛନ୍ତକ ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ ଯକଏର୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତଡର ଆନକଥିଡେ।
2. ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡରେଡଡେରକର୍ଡନନଙ୍କ ନହକତ ଏର୍ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଅଧିର୍ାରୀ ଏବଂ ବୟବନାୟକର୍ ପ୍ରତକନଧ
କ ୀ ଦଳ ଆନକଥିୋ। ଏହକ ଗସ୍ତ ର୍ାଳଡର
ଡନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୍ୀ ନଡରନ୍ଦ୍ର ଡମାଦୀଙ୍କ ନହ ଆଡୋଚନା ର୍ରକଥିଡେ। ଡନ ଭାରତର ମାନୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନାକ୍ଷାତ ର୍ରକଥିଡେ।
ଡବୈଡଦଶକର୍ ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡରେଡଡେରକର୍ଡନନଙ୍କୁ ଡଭଟକଡେ।
3. ଦୁ ଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟଡର ଦ୍ୱକପାକ୍ଷକର୍ ଆଡୋଚନା ଏର୍ ଡନୌହାର୍ଦ୍କପୂର୍ଣ୍କ ବାତାବରଣଡର ଅନୁ ଷ୍ଠକତ ଡହାଇଥିୋ ଯାହାର୍କ ଦୁ ଇ ଡଦଶ
ମଧ୍ୟଡର ଘନକଷ୍ଠ ନହଭାଗକତାର୍ୁ ଦଶକାଇଥାଏ। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ନବୁ ଜ ରଣନୀତକର୍ ଭାଗକଦାରୀର ଅଗ୍ରଗତକର ନମୀକ୍ଷା ର୍ରକଥିଡେ ଯାହାର୍କ
ଡନଡପଟମର
ବ 2020 ଡର ଅନୁ ଷ୍ଠକତ ଭଚକୁଆଲ୍ ଶକଖ୍ର ନମ୍ମକଳନୀଡର ପ୍ରତକଷ୍ଠତ
କ ଡହାଇଥିୋ।
4. ଏହକ ଗସ୍ତ ନମୟଡର ଦୁ ଇ ଡଦଶ ର୍ୃ ଷକ ପ୍ରଯୁକ୍ତକବଦ
କ ୟା, ଖ୍ାଦୟ ନକରାପତ୍ତା, ଶୀତଳ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଖ୍ାଦୟ ପ୍ରକ୍ରକୟାର୍ରଣ, ନାର, ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ ଏବଂ
ମତ୍ସ୍ୟପାଳନ ଆଦକ ଡକ୍ଷତ୍ରଡର ନହଡଯାଗର୍ୁ ଆହୁ ରକ ବକସ୍ତାର ର୍ରକବାର୍ୁ ନକଷ୍ପତ୍ତକ ଡନଇଥିଡେ। ସ୍ମାଟକ ଜଳ ନମବଳ ପରକଚାଳନା, ବଜକୟବସ୍ତୁରୁ
ନଡବକାତ୍ତମ ନମବଳ ନୃଷ୍ଟକ ଏବଂ ପ୍ରଭାବୀ ଡଯାଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରକଚାଳନା ଭଳକ ନହଡଯାଗର ନୂ ତନ ଡକ୍ଷତ୍ରଗୁେର୍
କ ମଧ୍ୟ ଚକହ୍ନଟ ର୍ରାଯାଇଥିୋ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଡକ୍ଷତ୍ରଡର ନହଡଯାଗର୍ୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସ୍ୱାଗତ ର୍ରକଥିଡେ।
5. ନବୁ ଜ ପ୍ରଯୁକ୍ତକବଦ
କ ୟାଡର ନହଭାଗୀତା ଏବଂ ପବନ, ଡନୌର, ଜଳ ଭଳକ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତକ, ଡନୌପରକବହନ ଏବଂ ବନ୍ଦର, ଭକତ୍ତଭ
କ ୂ ମକ ଏବଂ
ବୃ ତ୍ତାର୍ାର ଅଥକନୀତକ ଭଳକ ଡକ୍ଷତ୍ରଡର ନକରନ୍ତର ନମାଧାନ ପାଇଁ ଉଭୟ ଡନତା ପ୍ରଶଂନା ର୍ରକଥିଡେ। ଭାରତଡର ର୍ାଯକୟରତ 200 ରୁ ଅଧିର୍
ଡେନମାର୍କ ର୍ମ୍ପାନୀ ଡମକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡକଆ, ଜଳ ଜୀବନ ମକଶନ, େକଜଟ
କ ାେ ଇଣ୍ଡକଆ, ସ୍କକ ଲ୍ ଇଣ୍ଡକଆ, ନମାଡମ ଗଡେ ଆଦକ ପ୍ରମୁଖ୍ ଜାତୀୟ
ମକଶନର୍ୁ ଆଡଗଇ ଡନବାଡର ନକ୍ରକୟ ଭାବଡର ଜେକତ ଅଛନ୍ତକ। ଡେନମାର୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧିର୍ ଭାରତୀୟ ର୍ମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଡେନମାର୍କଡର
ପୁଞ୍ଜକ ବକନଡକ ଯାଗ ର୍ରକବାର୍ୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ର୍ରକଥିଡେ।
6. ଦୁ ଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଞ୍ଚଳକର୍ ତଥା ଆନ୍ତଜକାତକର୍ ବକର୍ାଶ ଉପଡର ମଧ୍ୟ ଆଡୋଚନା ର୍ରକଥିଡେ। ମହାମାରୀ ପରବତ୍ତକୀ ବକଶ୍ୱ ଅଥକଡନୈତର୍
କ
ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାନାଗର ଡକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ ଆଫଗାନକସ୍ତାନର ପରକସ୍ଥ୍କତ କ ଉପଡର ମଧ୍ୟ ଆଡୋଚନା ଡହଇଥିୋ। ଭାରତୟୁ ଡରାପୀୟ ନଂଘ ଏଫଟକଏ ବୁ ଝାମଣାର୍ୁ ପୁଣକ ଆରମ୍ଭ ର୍ରକବା ନକଷ୍ପତ୍ତକର୍ୁ ଦୁ ଇ ଡନତା ସ୍ୱାଗତ ର୍ରକଥିଡେ ଏବଂ ଏହା ଶୀଘ୍ର ନମାପ୍ତ ଡହବ
ଡବାେକ ଆଶା ପ୍ରର୍ଟ ର୍ରକଥିଡେ।

7. ପାରମ୍ପାରକର୍ ଜ୍ଞାନ, ଦକ୍ଷତା ବକର୍ାଶ, ଭୂତଳ ଜଳ ଉତ୍ସ୍ଗୁେର୍
କ ର ମୟାପକଂ ଏବଂ ର୍ୁ ୋଣ୍ଟ ପ୍ରଯୁକ୍ତକବଦ
କ ୟା ଡକ୍ଷତ୍ରଡର ନରର୍ାରୀ ସ୍ତରଡର ଚାଡରାଟକ
ଏମଓୟୁ ଏବଂ ଚୁକ୍ତକନାମା ଏହକ ଗସ୍ତ ନମୟଡର ସ୍ୱାକ୍ଷରକତ ଡହାଇଥିୋ। ଏତଦ୍ ବୟତୀତ ତକଡନାଟକ ବାଣକଜୟକ ର୍ ଚୁକ୍ତକ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାକ୍ଷରକତ ଡହାଇଥିୋ।
8. 2022 ଡର ଦ୍ୱକତୀୟ ଭାରତ-ନେିକ୍ ଶକଖ୍ର ନମ୍ମକଳନୀ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡରେଡଡେରକର୍ଡନନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡମାଦୀଙ୍କୁ ଡର୍ାଡପନହାଡଗନ
ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ର୍ରକଥିଡେ। ମାନୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତକ ଡେନମାର୍କର ମହାରାଣୀ ମାଡଗ୍ରକଥ ଦ୍ୱକତୀୟଙ୍କୁ ଆନନ୍ତା ବଷକ ଭାରତ ଗସ୍ତଡର ଆନକବା
ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ର୍ରକଥିଡେ।
9. ଭାରତ ଗସ୍ତ ନମୟଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡରେଡଡେରକର୍ଡନନ ଆଗ୍ରା ଏବଂ ଗାଭି ଗୁଜୁରାଟ ଭବନ ପରକଦଶକନ ର୍ରକଥିଡେ ଡଯଉଁଠାଡର ଡନ
ଭାରତର ନମୃଦ୍ଧ ନାଂସ୍କୃତର୍
କ ଐତକହୟର ଝେର୍ ଡଦଖିବାର୍ୁ ପାଇଥିଡେ। ନବୁ ଜ ରଣନୀତକର୍ ଭାଗକଦାରୀ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରକବତ୍ତକନର ମୁର୍ାବକୋ
ର୍ରକବା ପାଇଁ ଘନକଷ୍ଠ ନହଡଯାଗର ମହତ୍ତ୍ୱ ଉପଡର ଅବଜଭକର ରକନଚ୍ଚକ ଫାଉଡଣ୍ଡନନ ଦ୍ୱାରା ଆଡୟାଜକତ ଏର୍ ର୍ାଯକୟକ୍ରମର୍ୁ ଡନ ନଡମବାଧିତ
ର୍ରକଥିଡେ।
10. ଡନ ନୂ ଆଦକଲ୍ଲୀର ଡର୍ନ୍ଦ୍ରୀୟ ବକଦୟାଳୟଡର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନହ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ତକାଳାପ ର୍ରକଥିଡେ ଡଯଉଁଠାଡର ତାଙ୍କୁ ଅଟଳ ନବନୃଜନ େୟାବ୍
ଡଦଖିବାର ନୁଡଯାଗ ମକଳଥି
କ ୋ।
ନୂ ଆଦକଲ୍ଲୀ
ଅଡର୍ଟାବର 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.

