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മേയ് 24, 2017 

 

ജര്മനി, സ്പെയിന്, റഷ്യ, ഫ്രാന്സ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക്  പ്രധാനമന്ത്രി 

മേയ് 29 മുതല് ജൂണ ്3, 2017 വരെ സന്ദരശ്നം നടത്തും 

  

മേയ ്29 നു പ്രധാനമന്ത്രിക്ക്,  ജര്മന ്ചാന്സലര ്ഹേര് എക്സലന്സി ഡോ. 

ആഞ്ചല മെരക്്കല് അവരുടെ ഔദ്യോഗിക മേസേബെര്ഗ്  കണ്ട്രി റിട്രീറ്റില് 
വച്ച് സ്വീകരണം നല്കുകയും അവിടെ ഇരു നേതാക്കളും തങ്ങള്ക്കു 

താത്പര്യമുള്ള വിവിധ വിഷയങ്ങള ്ചരച്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും  
 

പ്രധാനമന്ത്രിയും ചാന്സലറും  മേയ് 30 നു നാലാമത് ഇന്ത്യാ-ജര്മനി ഇന്റര ്

ഗവണ്മെന്റല് കണ്സല്ട്ടെഷനസ്് (ഐജിസി ) നു നേതൃത്വം നലക്ും. അവര് 

ഇരുവരും സംയുക്തമായി ഒരു ബിസിനസ് ചടങ്ങിനെയും അഭിമുഖീകരിക്കും  , 

അതില് ഇരു ഭാഗത്ത് നിന്നുമുള്ള പ്രമുഖ സിഇഒ മാര് പങ്കെടുക്കും. മേയ് 30 നു 

തന്നെ  പ്രധാനമന്ത്രി  റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ജര്മനിയുടെ പ്രസിഡണ്ട്  ഹിസ് 

എക്സലന്സി ഡോ. ഫ്രാങ്ക് -വാള്ട്ടര ്സ്റ്റേയിന ്മെയെറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച 

നടത്തും 

ഇന്ത്യയും ജര്മനിയും തന്ത്രപ്രധാന പങ്കാളിത്തം ആസ്വദിക്കുന്നു. 

പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തുവാനിരിക്കുന്ന സന്ദര്ശനം ഈ പ്രത്യേക ബന്ധത്തെ 

കൂടുതല് ശക്തമാക്കും.  
 

ബരല്ിനില് നിന്നും പ്രധാനമന്ത്രി സ്പെയ്നിലേക്ക് മേയ് 30 നു ഔദ്യോഗിക 

സന്ദരശ്നം നടത്. അതെ തുടര്ന്നുള്ള ദിവസം അദ്ദേഹം സ്പെയിന് പ്രസിഡണ്ട് 

ഹിസ ്എക്സലന്സി ശ്രീ മരിയാനോ രജോയിയുമായി ഉഭയകക്ഷിബന്ധങ്ങള് , 

മറ്റു പരസ്പരം താത്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങള് എന്നിവ ചരച്്ച ചെയ്യും . 

പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി പ്രധാനമന്ത്രി സ്പെയിന് രാജാവ് ഫെലിപെ 

ആറാമനുമായി  കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. ഇന്ത്യയില് നിക്ഷേപത്തിന് 

ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്പെയിന് വ്യാപാര നേതാക്കളുമായി അദ്ദേഹം ഒരു വട്ടമേശ 

സമ്മേളനവും നടത്തും  
 

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സ്പെയിന് സന്ദരശ്നം നിലവിലുള്ള ഊഷ്മളവും 

സൌഹൃദവും നിറഞ്ഞ ഇന്ത്യാ-സ്പെയിന് ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളെ കൂടുതല് 

ശക്തമാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും  
 

 സെയ്ന്റ ്പീറ്റേഴ്സ് ബര്ഗില് ജൂണ ്1, 2017 നു നടക്കുവാന് പോകുന്ന 

പതിനെട്ടാമത് ഇന്തയ്ാ- റഷ്യ വാരഷ്ിക ഉച്ചകോടിയില ്റഷയ്ന് ഫെഡറേഷന് 

പ്രസിഡണ്ട് ഹിസ് എക്സലന്സി വ്ലാദിമിര് വി. പുടിന് ഒപ്പം 



പങ്കെടുക്കുവാന് വേണ്ടി പ്രധാനമന്ത്രി റഷ്യ ജൂണ ്1-2 , 2017 ല് 

സന്ദരശ്ിക്കും. ഇത് ആദ്യമായാണ് റഷ്യയില ്വാരഷ്ിക ഉച്ചകോടി നടക്കുന്നത് 

.  ഉച്ചകോടിയെ തുടര്ന്ന് ജൂണ് 2, 2017 നു  സെയ്നറ്് പീറ്റേഴ്സ് ബര്ഗ് 

അന്താരാഷട്്ര സാമ്പത്തിക ഫോറത്തില് ആദ്യമായി ഗസ്റ്റ് ഓഫ് ഓണര് ആയി 

പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുക്കും  
 

വാരഷ്ിക ഉചച്കോടികള് ഇന്ത്യ ആരംഭിച്ച ആദ്യ രാജ്യമാണ് റഷ്യ. ഒക്ടോബര് 

2000 ല് ന്യൂഡെല്ഹിയില് വച്ച് ഇന്ത്യയും റഷ്യന ്ഫെഡറേഷനും ആരംഭിചച് 

തന്ത്രപ്രധാന പങ്കാളിത്ത അറിയിപ്പിനെ തുടര്ന്നാണ് ഇത ്ആരംഭിചച്ത് . 

അന്ന് മുതല് എല്ലാ വര്ഷവും ഇന്ത്യയും റഷ്യയും തമ്മില്  വാരഷ്ിക 

ഉച്ചകോടികള ്കൃത്യമായി നടത്തിവരുന്നുണ്ട്  
 

സെയ്ന്റ ്പീറ്റേഴ്സ് ബര്ഗില് ജൂണ് 1, 2017 നു നടക്കുന്ന ഉഭയകക്ഷി 

ഉച്ചകോടിയില ്ഇനത്്യാ- റഷ്യ ഉഭയ കകഷ്ി ബന്ധങ്ങള ്പൂര്ണമായി നേതാക്കള് 

അവലോകനം ചെയ്യുമെന്ന് കരുതുന്നു. അതോടൊപ്പം ഒക്ടോബര് 15 ,2016 നു 

ഗോവയില് നടന്ന കഴിഞ്ഞ ഉച്ചകോടി മുതല് ഉണ്ടായ പുരോഗതിയും 

അവലോകനം ചെയ്യും .  
 

പ്രധാനമന്ത്രി പാരീസ്, ഫ്രാന്സ് എന്നിവിടങ്ങള് ജൂണ ്2-3 തീയതികളില് 

സന്ദരശ്ിക്കും. ഫ്രാന്സ് പ്രസിഡണ്ട് ഹിസ് എക്സലന്സി ശര്ീ ഇമ്മാനുവല് 

മാക്രോണുമായി  ജൂണ് മൂന്നിന് ഇനത്്യ-ഫ്രാന്സ് തന്ത്രപ്രധാന ബന്ധങ്ങള് 

കൂടുതല് ശക്തമാക്കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പരസ്പരം താത്പര്യമുള്ള 

വിഷയങ്ങള ്ചരച്്ച ചെയ്യും.  
 

ന്യൂഡെല്ഹി  

മേയ് 24, 2017 

 


