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વડાપ્રધાનની જર્મની, ડેનમાર્ક અને ફ્રાંસની મુલાકાત 

27 એપ્રિલ, 2022 

 

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી 02 થી 04 મે 2022ના રોજ જર્મની, ડેનમાર્ક અને ફ્રાંસની સત્તાવાર મુલાકાત લેશે. 

2022માં પ્રધાનમંત્રીની આ પ્રથમ વિદેશ યાત્રા હશે. 
  

2. બર્લિનમાં, વડા પ્રધાન મહામુહિમ જર્મનીના ફેડરલ ચાન્સેલર શ્રી ઓલાફ સ્કોલ્ઝ સાથે દ્વિપક્ષીય મંત્રણા કરશે. 

અને બંને નેતાઓ ભારત-જર્મની ઇન્ટર-ગવર્નમેન્ટલ કન્સલ્ટેશન્સ (IGC) રિપોર્ટની છઠ્ઠી આવૃત્તિની સહ-અધ્યક્ષતા 

કરશ.ે દ્વિવાર્ષિક IGC રિપોર્ટ એ એક અનોખંુ ડાયલોગ ફોર્મેટ છે જેમાં બંને પક્ષોના ઘણા મંત્રીઓની ભાગીદારી પણ 

જોવા મળે છે. ચાન્સેલર સ્કોલ્ઝ સાથે આ વડા પ્રધાનની આ પ્રથમ IGC હશ ેઅને આ નવી જર્મન સરકારનો આવો 

સરકાર-થી-સરકારનો, જેણે  ડિસેમ્બર 2021 માં કાર્યભાર સંભાળેલ, તેનો આ પ્રથમ જ પરામર્શ હશે. તેમની મુલાકાત 

દરમિયાન, વડા પ્રધાન અને ચાન્સેલર સ્કોલ્ઝ સંયક્ત રીતે એક બિઝનેસ ઇવંેટને સંબોધશે.  વડાપ્રધાનશ્રી મોદી 

જર્મનીમાં ભારતીય સમુદાયને સંબોધશે અને વાતચીત કરશે. 

 3. 2021 માં, ભારત અને જર્મનીએ રાજદ્વારી સંબંધોની સ્થાપનાના 70 વર્ષની ઉજવણી કરી અને 2000 થી 

રણનીતિક ભાગીદારો છે. આ મુલાકાત વ્યાપક ક્ષેત્રોમાં સહકારને વધારવાની  અને ઘનિષ્ઠ બનાવવાની અને બે સરકારો માટે 

પરસ્પર હિતની પ્રાદેશિક અને વૈશ્વિક બાબતો પર દષ્ટિકોણોની આપ-લે કરવાની તક હશે.  

4. ત્યારબાદ વડાપ્રધાન ડેનમાર્કના વડાપ્રધાન મહામુહિમ સુશ્રી મેટ ફ્રેડરિકસનના આમંત્રણ પર સત્તાવાર મુલાકાતે 

કોપનહેગન જશે.. તેઓ ડેનમાર્ક દ્વારા આયોજિત દ્વિતીય ભારત-નોર્ડિક સમિટમાં પણ ભાગ લેશે. 

 5. મુલાકાતના દ્વિપક્ષીય ઘટકમાં વડાપ્રધાન શ્રી ફ્રેડરિકસેન સાથેની વાતચીત તેમજ મહારાણી માર્ગ્રેથે II સાથે 

શ્રોતાજનોનો સમાવશે. ભારત અને ડેનમાર્ક વચ્ચે ગ્રીન સ્ટ્રેટેજિક પાર્ટનરશિપ તેના પ્રકારની આ પ્રથમ વ્યવસ્થા હતી. 
આ મુલાકાત બંને પક્ષોને તેની પ્રગતિની સમીક્ષા કરવાની એક તક પૂરી પાડશે, તેમજ બહુપક્ષીય સહકારને વધુ વિસ્તૃત 

કરવાના માર્ગો તપાશે. આ મુલાકાત દરમ્યાન, પ્રધાનમંત્રી ભારત-ડેનમાર્ક બિઝનેસ ફોરમમાં હાજરી આપશે અને મૂળ 

ભારતીય સભ્યોને પણ સંબોધશે. 

6. દ્વિતીય ભારત-નોર્ડિક સમિટ દરમિયાન, વડાપ્રધાન અન્ય નોર્ડિક નેતાઓ - આઈસલેન્ડના વડા પ્રધાન કેટરીન 

જેકોબ્સડોટીર, નોર્વેના વડા પ્રધાન જોનાસ ગહર સ્ટોર, સ્વીડનના વડા પ્રધાન મેગડાલેના એન્ડરસન અને ફિનલેન્ડના 

વડા પ્રધાન સન્ના મારિન સાથે પણ વાર્તાલાપ કરશે.  આ સમિટ મહામારી પછીની આર્થિક પુનરુત્થાન, કલાઇમેટ ચેન્જ, 

નવપરીવર્તન અને ટેકનોલોજી, રિન્યૂએબલ એનર્જી, ક્રમ-વિકસતું વૈશ્વિક સુરક્ષા પરિદ્રશ્ય અને આર્કટિક ક્ષેત્રમાં 



ભારત-નોર્ડિક સહકાર જેવા વિષયો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. પ્રથમ ભારત-નોર્ડિક સમિટ સ્ટોકહોમમાં 2018માં યોજાઈ 

હતી. 

7. તારીખ 04 મે 2022ના રોજ તેમની પરત યાત્રા પર, વડાપ્રધાન થોડા સમય માટે પેરિસમાં રોકાશે અને  શ્રી 

એમેન્યુઅલ મેક્રોન, ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિને મળશે. ભારત અને ફ્રાન્સ આ વર્ષે તેમના રાજદ્વારી સંબંધોના 75 વર્ષની 

ઉજવણી કરી રહ્યા છે અને બંને નેતાઓ વચ્ચેની બેઠક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીનો વધુ મહત્વાકાંક્ષી એજન્ડા નક્કી કરશે. 
 

 

નવી દદલ્હી  
એિિલ 27, 2022 

 

 

 

 

 
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. 

 
 


