Prime Minister of Denmark calls on the President of India
October 09, 2021

ഡെന്മാര്ക്ക് പ്രധാനമനാത്ാന് പ്രധ്നന് പ്രധ
 പ്രധരാാരനമത്ഡെ പ്രധസന്ദര്ക്ഷ്ച്ച പ്രധ
ഒക്ടാബര്ക് പ്രധ
 പ്രധ09, 2021
്നനെ്ല് പ്രധ
 പ്രധ  പ്രധ ഔ്്നാഗ്ക പ്രധ സന്ദര്ക്ശതത്ത്ഡതത്ത്െ പ്രധ ഡെ്്ാര്ക്ക് പ്രധ ാനമനാത്ാന് പ്രധ
ഡ്റ്റ്്ഡാെെറ്കസൺ പ്രധ്ന്ന് പ്രധ (ഒക്ടാബര്ക് പ്രധ 9, 2021) രാാരനമത്ഭവത്ല് പ്രധ്നന് പ്രധരാാരനമത് പ്രധ
ാശീ പ്രധ രാാം പ്രധ താഥ് പ്രധ ്കാവ്ന്ദ്ഡത പ്രധ സന്ദര്ക്ശ്ച്ച. പ്രധ ്കാവ്ഡ് പ്രധ -19 പ്രധ നമകര്ക്ച്വനാന്െ ഡട പ്രധ
ആരാംഭത്ത്ന് പ്രധ ്ശഷാം പ്രധ രാാരനമത്െ ്ാെ് പ്രധ ഉന്നതതല പ്രധ സന്ദര്ക്ശതാം പ്രധ തടത്ത ന്ന പ്രധ ആ്നഡത്ത പ്രധ
ഭരണകൂട്ാണ് പ്രധ പ്രധഡെ്്ാര്ക്ക്.
ാനമനാത്ാന്ഡെെ ാം പ്രധ ഭര്ക്ത്താവ്ഡതെ ാം പ്രധ ്നനെ്്ലക് പ്രധ സതാഗതാം പ്രധ ഡ രാത പ്രധ രാാരനമത് ,
്നനെ ാം പ്രധ ഡെ്്ാര്ക്ക ാം പ്രധ ്ീര്ക്ഘകാല പ്രധ ഡസൌഹൃ്ത്ത്ലാഡണന്ന ാം പ്രധ  പ്രധ ഊഷ്്ളവ ാം പ്രധ
സൌഹാര്ക്ദ്ദനമരവ ്ാെ പ്രധ ബന്ധങ്ങളചാം പ്രധ ഡനമാത വാെ പ്രധ ്ൂലനങ്ങളചാം പ്രധ ലക്ഷ്നങ്ങളചാം പ്രധ പ്രധ
ര്ാതത്ത്ല് പ്രധ ്വരൂന്ന്െതാഡണന്ന ാം പ്രധ അഭ്ാനമാെഡെട്ടച. പ്രധ ്നനെ ാം പ്രധ ഡെ്്ാര്ക്ക ാം പ്രധ
തമ്മ്ല് പ്രധഅട ത്ത്ഡട പ്രധആരാംഭ്ച് പ്രധാഗീ് പ്രധസ്ടാടാറ്റ്ജ്ക പ്രധനമങ്കാള്ത്താം പ്രധ പ്രധഈ പ്രധബന്ധാം പ്രധകൂട തല് പ്രധ
ശക്ത്ാക്. പ്രധ്നനരാക ാം പ്രധഡെ്്ാര്ക്ക്ത ാം പ്രധ്ടെ്ല് പ്രധ
 പ്രധശക്ത്ാെ പ്രധവനാനമാര പ്രധ-ത്്ക്ഷ്നമ പ്രധ
ബന്ധങ്ങലാത ള്ളഡതന്ന ാം പ്രധ  പ്രധ ൊത്ഷ് പ്രധ ഡനമാത , സതകാരന പ്രധ ്്ലലക  പ്രധ ്ത്തകാം പ്രധ തഡന്ന പ്രധ
ത്രവന് പ്രധ ്നന് പ്രധ
 പ്രധ സാംസ്ഥാതങ്ങള്ലാെ് പ്രധ ്്രാക് പ്രധ ്് പ്രധ ്നന, ജല്ജീവ് പ്രധ
 പ്രധ ്്ഷ് പ്രധ
, പ്രധ
സ്ട്ാര്ക്ട്ട് പ്രധ സ്റ്റ്്ക  പ്രധ
, പ്രധ െ്ജ്റ്റ്ല് പ്രധ
 പ്രധ ്നന, സ്റ്റാര്ക്ട്ട് പ്രധ അെ് പ്രധ ്നന, ക്ലീ് പ്രധ
 പ്രധ ്നന, ക്ലീ് പ്രധ
 പ്രധ ഗാംഗ പ്രധ
്നമാല ള്ള പ്രധ ്്ശീെ പ്രധ ്്ഷത കള്ല് പ്രധ
 പ്രധ സജീവ്ാെ് പ്രധ ്ടഡനമട ന്ന ഡെന്ന ാം പ്രധ അ്ദ്ദഹാം പ്രധ
അഭ്ാനമാെഡെട്ടച.
ഡെ്്ാര്ക്ക് പ്രധ രാജനത്ത്ന്ഡറ പ്രധ രാജ്ഞ് , ്ാര്ക്ഗരറ്റ്് പ്രധ II ന്, ഭരണത്ത്ന്ഡറ പ്രധ സ വര്ക്ണ്ണ പ്രധ
ജൂബ്ല്െ ാം പ്രധ ്നനെ ഡട പ്രധ 75 പ്രധ ്ത് പ്രധ സതാതാനന പ്രധ വര്ക്ഷവ ്ാെ, അട ത്ത പ്രധ വര്ക്ഷാം പ്രധ ്നന പ്രധ
സന്ദര്ക്ശ്കാ് പ്രധരാാരനമത് പ്രധക്ഷ്ണാം പ്രധതല്ക്, 1963 -ല് പ്രധഡെ്്ാര്ക്ക്ഡല പ്രധരാജ്ഞ്, ്ാര്ക്ഗരഡറ്റ് പ്രധ
II ക്രീടാവകാശ്ൊെ്ര ന്ന്ൊ  പ്രധ തടത്ത്െ പ്രധ സന്ദര്ക്ശതാം പ്രധ ്്ൊഴ ാം പ്രധ ്നനെ്ല് പ്രധ
ഊഷ്്ള്ാെ് പ്രധഓര്ക്മ്മ്കഡെട ന്ന ഡെന്ന ാം പ്രധഅ്ദ്ദഹാം പ്രധകൂട്ട്്ച്ര്ക്ത്ത .
്നനെ്ഡല പ്രധ ്കാവ്ഡ് പ്രധ -19 പ്രധ നമകര്ക്ച്വനാന്െ ഡട പ്രധ  പ്രധ രൊാം പ്രധ തരാംഗത്ത്ല് പ്രധ
ഐകന്ാര്ക്ഢ്നാം പ്രധ ാനമലനാനമ്ച്ത്ന് പ്രധ രാാരനമത് പ്രധ ഡെ്്ാര്ക്ക്ഡല പ്രധ ഭരണകൂടത്ത്ത ാം പ്രധ
ജതങ്ങ ക ാം പ്രധതന്ദ് പ്രധനമറഞ്ഞ .
തനൂ പ്രധഡെല്ഹ്
ഒക്ടാബര്ക് പ്രധ09, 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.

