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டென்மார்க் பிரதம மந்திாி எச்.இ திருமதி டமட்டெ பிடரட்ாிக்சன் அரசு முகைப் பயணமாை 9-

11, அக்டொபர் 2021 டததிைளில் இந்தியா விஜயம் டசய்தார்.டைாவிட்-19 டதாற்றுட ாகயத் 

டதாெர்ந்து அரசாங்ைத் தகைவர் இந்தியாவுக்கு விஜயம் டசய்வது இதுடவ முதல் முகை.. 

 

2. பிரதம மந்திாி பிடரட்ாிக்சன் உென் ஒரு உயர்மட்ெ அதிைாாி மற்றும் வணிைப் பிரதி ிதிைள் 

டசன்ைனர்.அவரது இருதரப்பு பாிமாற்ைங்ைளில், பிரதம மந்திாி பிடரட்ாிக்சன் பிரதம மந்திாி 

ஸ்ரீ  டரந்திர டமாடியுென் டபச்சுவார்த்கத  ெத்தினார். அவர் மாண்புமிகு 

குடியரசுத்தகைவகரயும் சந்தித்தார். EAM  PM Frederiksen ஐ அகைத்தது.. 

 

3.இரு  ாடுைளுக்ைிகெயிைான ட ருங்ைிய கூட்டுைகவ  ிரூபிக்கும் வகையில் இரு 

பிரதமர்ைளுக்ைிகெயிைான இருதரப்பு டபச்சுவார்த்கதைள் சூொன மற்றும்  ட்பு  ிகையில் 

 ெத்தப்பட்ென.டசப்ெம்பர் 2020  கெடபற்ை டமய் ிைர் உச்சிமா ாட்டின் டபாது 

 ிறுவப்பட்ெ பசுகம மூடைாபாயக் கூட்ொண்கம முன்டனற்ைத்கத இரு தரப்பினரும் 

மதிப்பாய்வு டசய்தனர். 

 

4.பயணத்தின் டபாது, இரு  ாடுைளும் டவளாண் டதாைில்நுட்பம், உணவு பாதுைாப்பு,குளிர் 

சங்ைிலி, உணவு பதப்படுத்தல், உரங்ைள், மீன் வளங்ைள், மீன் வளர்ப்பு டபான்ை துகைைளில் 

ஒத்துகைப்கப டமலும் விாிவாக்ை முடிவு டசய்தன. ைைிவுைளிலிருந்து சிைந்தகவ- 

ைைிவுைளிலிருந்து சிைந்த வளங்ைகள உருவாக்குதல் மற்றும் திைகமயான வி ிடயாைச் சங்ைிலி 

டமைாண்கம ஆைியகவ அகெயாளம் ைாணப்பட்ென.இரு தரப்பினரும் சுைாதாரத் துகையில் 

ஒத்துகைப்கப வரடவற்ைனர். 

   

5. இரு தகைவர்ைளும் பசுகம டதாைில்நுட்பங்ைள் மற்றும் ைாற்று மற்றும் சூாிய ஒளி,  ீர், 

ைப்பல் மற்றும் துகைமுைங்ைள், உள்ைட்ெகமப்பு மற்றும் வட்ெப் டபாருளாதாரம் உள்ளிட்ெ 

புதுப்பிக்ைதக்ை ஆற்ைல் டபான்ை துகைைளில்  ிகையான தீர்வுைள் மற்றும் கூட்டுத் 

தீர்வுைகளப் பாராட்டுைின்ைனர். இந்தியாவில் உள்ள 200க்கும் டமற்பட்ெ டெனிஷ் 

 ிறுவனங்ைள் டமக் இன் இந்தியா, ஜல் ஜீவன் மிஷன்,டிஜிட்ெல் இந்தியா, ஸ்ைில் இந்தியா, 

 மடம ைங்டை டபான்ை இந்தியாவின் முக்ைிய டதசியப் பணிைகள முன்டனடுத்து டசல்வதில் 

தீவிரமாை ஈடுபட்டுள்ளன. 



       

6. டதாற்றுட ாய்க்கு பிந்கதய டபாருளாதார மீட்பு, இந்டதா-பசிபிக் மற்றும் 

ஆப்ைானிஸ்தானின்  ிகைகம உள்ளிட்ெ பிராந்திய மற்றும் உைைளாவிய முன்டனற்ைங்ைள் 

குைித்தும் இரு பிரதமர்ைளும் விவாதித்தனர். இந்தியா-ஐடராப்பிய ஒன்ைிய எப்டிஏ 

டபச்சுவார்த்கதைகள மீண்டும் டதாெங்கும் முடிகவ இரு தகைவர்ைளும் வரடவற்ைனர், 

டமலும் அகவ முன்கூட்டிடய முடிவகெயும் என்ை  ம்பிக்கைகய டவளிப்படுத்தினர்.    

 

7. இந்தச் சுற்றுபயணத்தின் டபாது பராம்பாிய அைிவு, திைன் டமம்பாடு,  ிைத்தடி  ீர் 

வளங்ைளின் டமப்பிங் மற்றும் குளிரூட்டும் டதாைில்நுட்பம் ஆைிய துகைைளில் அரசுக்கு-அரசு 

 ான்கு புாிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்ைள் மற்றும் ஒப்பந்தங்ைள் பாிமாைிக்டைாள்ளப்பட்ென. இகவ 

தவிர, மூன்று வணிை ஒப்பந்தங்ைளும் விஜயத்தின் பக்ைத்திடைடய முடிவுக்கு வந்தன.   

 

8.2022 இல் இரண்ொவது இந்தியா- ட ார்டிக் உச்சிமா ாட்டிற்ைாை டைாபன் டேைனுக்கு 

வருகை தருமாறு பிரதமர் டமாடிக்கு பிரதமர் பிடரட்ாிக்சன் அகைப்பு விடுத்தார். மாண்புமிகு 

குடியரசுதகைவர் அடுத்த ஆண்டு இந்தியாவுக்கு வருகை தருமாறு டென்மார்க்ைின் மைாராணி 

ராணி மார்ைடரத் II க்கு அகைப்பு விடுத்தார். 

   

9. இந்தியாவுக்கு வருகை தந்த டபாது பிரதமர் பிடரட்ாிக்சன்  ஆக்ரா மற்றும் ைர்வி குஜராத் 

பவனுக்கு விஜயம் டசய்தார், அங்கு அவர் இந்தியாவின் வளமான ைைாச்சார 

பாரம்பாியத்கதப் பார்த்தார். பசுகம மூடைாபாயக் கூட்ொண்கம மற்றும் பருவ ிகை 

மாற்ைத்கத எதிர்த்து ட ருக்ைமான ஒத்துகைப்பின் முக்ைியத்துவம் குைித்து அப்டசர்வர் 

ஆராய்ச்சி அைக்ைட்ெகள ஏற்பாடு டசய்த  ிைழ்வில் அவர் சிைப்புகரயாற்ைினார்.  

  

10. புதுடெல்லியில் உள்ள டைந்திாிய வித்யாையாவில் மாணவர்ைளுென் அவர் 

உகரயாடினார், அங்கு அெல் புதுகம ஆய்வைத்கத பார்க்கும் வாய்ப்பு ைிகெத்தது. 

  

 ியூ டெல்லி  

அக்டொபர்  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. 

 


