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ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੇਰੀ (9-11 ਅਕਤੂ ਬਰ, 2021)
12 ਅਕਤੂ ਬਰ, 2021

1. ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਹਹਮ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੈਟੇ ਫਰ ੈਡਹਰਕਸਨ ਨੇ 9-11 ਅਕਤੂ ਬਰ, 2021 ਤੱਕ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। COVID -19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਕਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਹ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਹਹਲੀ ਫੇਰੀ ਸੀ।
2. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਰ ੈਡਹਰਕਸਨ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪ੍ੱਧਰੀ ਅਹਧਕਾਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਾਂ ਦਾ ਵਫਦ ਵੀ ਸੀ।
ਆਪ੍ਣੇ ਦੁ ਵੱਲੇ ਵਟਾਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਰ ੈਡਹਰਕਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਹਰੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ
ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼੍ਟਰਪ੍ਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਹਵਦੇਸ਼੍ ਮੰਤਰੀ ਨੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਰ ੈਡਹਰਕਸਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
3. ਦੋਹਾਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਦਰਹਮਆਨ ਦੁ ਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹਨੱਘੇ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮਾਹੌਲ ਹਵੱਚ ਹੋਈ, ਜੋ ਦੋਵਾਾਂ
ਦੇਸ਼੍ਾਾਂ ਦੀ ਨੇ ੜਲੀ ਸਾਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਾਂ ਹਧਰਾਾਂ ਨੇ ਗਰੀਨ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹਵੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ
ਦੀ ਸਮੀਹਖਆ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2020 ਹਵੱਚ ਹੋਏ ਵਰਚੁਅਲ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
4. ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਾਂ ਦੇਸ਼੍ਾਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਹਵੱਚ ਸਹਹਯੋਗ ਨੂ ੰ ਹੋਰ
ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਹਜਨ੍ ਾਾਂ ਹਵੱਚ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਹਖਆ, ਕੋਲਡ ਚੇਨ, ਫੂ ਡ ਪ੍ਰੋਸੈਹਸੰਗ, ਖਾਦਾਾਂ, ਮੱਛੀ ਪ੍ਾਲਣ,
ਜਲ-ਪ੍ਾਲਣ ਆਹਦ ਸ਼੍ਾਮਲ ਹਨ। ਸਹਹਯੋਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਾਂ ਹਜਵੇਂ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਾਣੀ ਸੰਸਾਧਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਵੇਸਟ ਟੂ
ਬੈਸਟ- ਕੂ ੜੇ ਕਚਰੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਸਤਾਾਂ ਦਾ ਹਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਕੁ ਸ਼੍ਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਲੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਛਾਣ
ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋਵਾਾਂ ਹਧਰਾਾਂ ਨੇ ਹਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਹਵੱਚ ਸਹਹਯੋਗ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
5. ਦੋਵਾਾਂ ਆਗੂਆਾਂ ਨੇ ਹਵਾ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ, ਪ੍ਾਣੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜਾਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਾਂ, ਬੁਹਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚੇ ਅਤੇ
ਚੱਕਰੀ ਅਰਥ ਹਵਵਸਥਾ ਸਮੇਤ ਨਹਵਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਹਵੱਚ ਹਰੀ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਅਤੇ ਹਟਕਾਊ
ਸਮਾਧਾਨਾਾਂ ਹਵੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਾਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸ਼੍ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਹਵੱਚ ਮੌਜੂਦ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੈਹਨਸ਼੍
ਕੰਪ੍ਨੀਆਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰਾਸ਼੍ਟਰੀ ਹਮਸ਼੍ਨਾਾਂ ਹਜਵੇਂ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਜਲ ਜੀਵਨ ਹਮਸ਼੍ਨ, ਹਡਜੀਟਲ

ਇੰਡੀਆ, ਸਹਕੱਲ ਇੰਡੀਆ, ਨਮਾਮੇ ਗੰਗੇ ਆਹਦ ਨੂ ੰ ਅੱਗੇ ਹਲਜਾਣ ਹਵੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪ੍ਨੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਡੈਨਮਾਰਕ ਹਵੱਚ ਹਨਵੇਸ਼੍ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹਦੱਤਾ।
6. ਦੋਵਾਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਆਲਮੀ ਆਰਹਥਕ ਬਹਾਲੀ, ਹਹੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼੍ਾਾਂਤ ਅਤੇ
ਅਫਗਾਹਨਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਘਟਨਾਵਾਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਦੋਹਾਾਂ ਆਗੂਆਾਂ ਨੇ
ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪ੍ੀਅਨ FTA ਵਾਰਤਾ ਨੂ ੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼੍ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ
ਹਕ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪ੍ੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
7. ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਰਵਾਇਤੀ ਹਗਆਨ, ਹੁਨਰ ਹਵਕਾਸ, ਭੂ ਮੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਾਂ ਦੀ ਮੈਹਪ੍ੰਗ ਅਤੇ ਕੂ ਲੈਂਟ ਟੈਕਨਾਲੌ ਜੀ
ਦੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਹਵੱਚ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ੱਧਰ ਦੇ MoUs ਅਤੇ ਸਮਝੌਹਤਆਾਂ ਦਾ ਵਟਾਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹਗਆ। ਇਨ੍ ਾਾਂ ਤੋਂ
ਛੁ ੱਟ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹਤੰਨ ਵਪ੍ਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਹੋਏ।
8. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਰ ੈਡਹਰਕਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂ ੰ 2022 ਹਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੂ ਜੇ ਭਾਰਤ-ਨੋ ਰਹਡਕ
ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਕੋਪ੍ੇਨਹੇਗਨ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹਦੱਤਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼੍ਟਰਪ੍ਤੀ ਨੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ
ਮਾਰਗਰੇਥੇ II ਨੂ ੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹਦੱਤਾ।
9. ਆਪ੍ਣੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਰ ੈਡਹਰਕਸਨ ਨੇ ਆਗਰਾ ਅਤੇ ਗਰਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਭਵਨ ਦਾ
ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਹਜੱਥੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਮੀਰ ਸਹਭਆਚਾਰਕ ਹਵਰਾਸਤ ਦੀ ਝਲਕ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ
ਆਬਜਰਵਰ ਹਰਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼੍ਨ ਦੁ ਆਰਾ ਗਰੀਨ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਾਂਝੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮੀ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਨਹਜੱਠਣ
ਲਈ ਨੇ ੜਲੇ ਸਹਹਯੋਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਹਵੱਚ ਹਵਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਭਾਸ਼੍ਣ ਹਦੱਤਾ।
10. ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਹਦੱਲੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਵਹਦਆਹਲਆ ਹਵੱਚ ਹਵਹਦਆਰਥਣਾਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਹਜੱਥੇ
ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਅਟਲ ਇਨੋ ਵੇਸ਼੍ਨ ਲੈ ਬ ਦੇਖੀ।
ਨਵੀਂ ਹਦੱਲੀ
12 ਅਕਤੂ ਬਰ, 2021
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