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ಜರ್ಮನಿ, ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಭೇಟಿ 

ಏಪ್ರಿಲ್ 27, 2022 

 

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 02-04 ಮೇ 2022 ರಂದು ಜರ್ಮನಿ, ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ 

ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 2022 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಅವರ 

ಮೊದಲ ವಿದೇಶ ಭೇಟಿಯಾಗಿದೆ. 

 

2. ಬರ್ಲಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜೊತೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. 

ಜರ್ಮನಿಯ ಫೆಡರಲ್ ಚಾನ್ಸೆಲರ್ ಶ್ರೀ ಓಲಾಫ್ ಸ್ಕೋಲ್ಜ್ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ಭಾರತ-

ಜರ್ಮನಿ ಅಂತರ-ಸರ್ಕಾರಿ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳ (IGC) ಆರನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಸಹ-ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 

ದ್ವೈವಾರ್ಷಿಕ IGC ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಂವಾದ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದ್ದು, ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಲವಾರು 

ಮಂತ್ರಿಗಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ನೋಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಾನ್ಸೆಲರ್ ಸ್ಕೋಲ್ಜ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ 

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಮೊದಲ IGC ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ 

ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಹೊಸ ಜರ್ಮನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಇಂತಹ ಮೊದಲ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 

ಸಮಾಲೋಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಕುಲಪತಿ ಸ್ಕೋಲ್ಜ್ 

ಅವರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈವೆಂಟ್. ಪ್ರಧಾನ 

ಮಂತ್ರಿಯವರು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಸಂವಾದ 

ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. 

 

3. 2021 ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯ 70 ವರ್ಷಗಳ 

ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಮತ್ತು 2000 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭೇಟಿಯು ವಿಶಾಲ 

ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು 

ಪರಸ್ಪರ ಆಸಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಸರ್ಕಾರಗಳು 

ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. 

 

4. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅವರ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ 

ಅಧಿಕೃತ ಭೇಟಿಯ ಮೇಲೆ ಕೋಪನ್ಹೇಗನ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. Ms. ಮೆಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಡೆರಿಕ್ಸೆನ್. 

ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ 2ನೇ ಭಾರತ-ನಾರ್ಡಿಕ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 

 

5. ಭೇಟಿಯ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಅಂಶವು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಫ್ರೆಡರಿಕ್ಸೆನ್ ಜೊತೆಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಣಿ 

ಮಾರ್ಗರೆಥೆ II ರೊಂದಿಗಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟೆಜಿಕ್ 

ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. 

ಭೇಟಿಯು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, 

ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಹುಮುಖಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು 

ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಭಾರತ-ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ವ್ಯಾಪಾರ 



ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ವಲಸಿಗರ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ 

ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. 

 

6. 2ನೇ ಭಾರತ-ನಾರ್ಡಿಕ್ ಸಭೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಇತರ ನಾರ್ಡಿಕ್ ನಾಯಕ- ಐಸ್

ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಟ್ರಿನ್ ಜಾಕೋಬ್ಸ್ಡಾಟ್ಟಿರ್, ನಾರ್ವೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜೊನಾಸ್ 

ಗಹರ್ ಸ್ಟೋರ್, ಸ್ವೀಡನ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮ್ಯಾಗ್ಡಲೀನಾ ಆಂಡರ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ 

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸನ್ನಾ ಮರಿನ್ ರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಭೆಯು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ 

ನಂತರದ ಆರ್ಥಿಕ ಚೇತರಿಕೆ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, 

ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ, ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸನ್ನಿವೇಶ ಮತ್ತು ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ 

ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ನಾರ್ಡಿಕ್ ಸಹಕಾರದಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. 1ನೇ ಭಾರತ-

ನಾರ್ಡಿಕ್ ಸಭೆಯು 2018 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ಹೋಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. 

 

7. 04 ಮೇ 2022 ರಂದು ಹಿಂದಿರುಗುವ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ 

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಇಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋನ್, 

ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ವರ್ಷ ತಮ್ಮ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ 75ನೇ 

ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರ ನಡುವಿನ ಸಭೆಯು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ 

ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ. 

 

ನವ ದೆಹಲಿ 

ಏಪ್ರಿಲ್ 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. 

 


