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പ്രധാനമപ്രിയുടെ ജർമ്മനി, ടെൻമാർക്ക്, പ്രാൻസ് സന്ദർശനം 

ഏപ്രിൽ 27, 2022 

 

1.പ്രധാനമപ്രി പ്ശീ നരേപ്ന്ദ രമാദി 2022 ടമയ് 02-04 തീയതികളിൽ ജർമ്മനി, 
ടെൻമാർക്ക്, പ്രാൻസ് എന്നിവിെങ്ങളിൽ ഔരദയാഗിക സന്ദർശനം നെത്ും. 2022-

ടെ പ്രധാനമപ്രിയുടെ ആദയ വിരദശ സന്ദർശനമാണിത്. 

 

2. ടെർെിനിൽ പ്രധാനമപ്രി ജർമ്മനിയിടെ ടരെറൽ ചാൻസെർ ഒൊഫ് 
ര ാൾസുമായി എച്ച്.ഇ.യുമായി ഉഭയകക്ഷി ചർച്ച നെത്ും. കൂൊടത േണ്ട് 
രനതാക്കള ം ഇരയ-ജർമ്മനി ഇന്റർ ഗവൺടമന്റൽ കൺസൾരേ ന്ടറ 
(ഐജിസി) ആറാം രതിപ്പിൽ സഹ-അധയക്ഷന്മാോയിേിക്കും.േണ്ട് 
വർ ത്ിടൊേിക്കെുള്ള ഐജിസി ഒേു സവിരശ മായ െയരൊഗ് 
രരാർമാറ്റാണ്, അതിൽ ഇേുഭാഗത്ുനിന്നും നിേവധി മപ്രിമാേുടെ രങ്കാളിത്വും 
കാണാം. ചാൻസെർ ര ാൾസുമായുള്ള പ്രധാനമപ്രിയുടെ ആദയ ഐജിസിയും, 

2021 െിസംെറിൽ അധികാേരമറ്റ രുതിയ ജർമ്മൻ ഗവൺടമന്റിന്ടറ 
ഇത്േത്ിെുള്ള ആദയടത് ഗവൺടമന്് കൺസൾരേ നുകള ം ആയിേിക്കും 
ഇത്. അരേഹത്ിന്ടറ സന്ദർശന രവളയിൽ, പ്രധാനമപ്രിയും ചാൻസെറും 
സംയുക്തമായി ഒേു െിസിനസ് ഇവന്്   അഭിസംരൊധന ടചയ് ം.  
ജർമ്മനിയിടെ ഇരയൻ സമൂഹടത് പ്രധാനമപ്രി അഭിസംരൊധന ടചയ് കയും 
സംവദിക്കുകയും ടചയ് ം.3. 2021-ൽ, ഇരയയും ജർമ്മനിയും നയതപ്രെന്ധം 
സ്ഥാരിച്ചതിന്ടറ 70 വർ ങ്ങൾ ആര ാ ിക്കുന്നു, 2000 മുതൽ ഇവർ നയതപ്ര 
രങ്കാളികളാണ്. ഈ സന്ദർശനം വിശാെമായ രമഖെകളിടെ സഹകേണം 
വർദ്ധിപ്പിക്കാനും തീപ്വമാക്കാനും േണ്ട് ഭേണകൂെങ്ങൾക്ക് ഇെയിെുള്ള, രേസ്രേ 
താൽപ്പേയമുള്ള പ്രാരദശികവും ആരഗാളവുമായ കാേയങ്ങളിൽ അവേവേുടെ  
കാഴ്ചപ്പാെുകൾ കകമാറാനുമുള്ള അവസേമായിേിക്കും.  

 

4. അതിനുരശ ം ടെന്മാർക്ക് പ്രധാനമപ്രി മിസ്. ടമടറ്റ പ്രെറിക്സൺന്ടറ 
.ക്ഷണപ്രകാേം ഔരദയാഗിക സന്ദർശനത്ിനായി പ്രധാനമപ്രി 
രകാപ്പൻരഹഗനിരെക്ക് രരാകും. ടെന്മാർക്ക് ആതിരേയതവം വഹിക്കുന്ന 
േണ്ടാമടത് ഇരയ-രനാർെിക് ഉച്ചരകാെിയിെും അരേഹം രടങ്കെുക്കും. 

 

5. സന്ദർശനത്ിന്ടറ ഉഭയകക്ഷി  െകത്ിൽ പ്രധാനമപ്രി 
ടപ്രെറിക്സണുമായുള്ള ചർച്ചകള ം ോജ്ഞി മാർടപ്ഗടേ േണ്ടാമനുമായുള്ള 
കൂെിക്കാഴ്ചയും ഉൾടപ്പെും. ഇരയയും ടെൻമാർക്കും തമ്മിെുള്ള 



ഇത്േത്ിെുള്ള ആദയ പ്കമീകേണമാണ് പ്ഗീൻ സ്പ്ൊറ്റജിക് രാർട്ണർ ിപ്പ്. ഈ 
സന്ദർശനം ഇേുരക്ഷത്ിനും അതിന്ടറ രുരോഗതി അവരൊകനം ടചയ്ാനും 
ഒപ്പം രെരമഖകളിെുമായി ഇേുോജയങ്ങള ം തമ്മിെുള്ള സഹകേണം കൂെുതൽ 
വിരുെീകേിക്കാനുള്ള വഴികൾ രേിരശാധിക്കാനും അവസേടമാേുക്കും.സന്ദർശന 
രവളയിൽ പ്രധാനമപ്രി ഇരയ-ടെൻമാർക്ക് െിസിനസ് രരാറത്ിൽ 
രടങ്കെുക്കുകയും ഇരയൻ വംശജോയ അംഗങ്ങടള അഭിസംരൊധന ടചയ് കയും 
ടചയ് ം. 

 

6. േണ്ടാം ഇരയ-രനാർെിക് ഉച്ചരകാെിയിൽ, പ്രധാനമപ്രി മറ്റ് രനാർെിക് 
രനതാക്കള മായും സംവദിക്കും - ഐസ്െൻെിടെ പ്രധാനമപ്രി കാപ്െിൻ 
രജക്കബ്സസ്രൊേിർ, രനാർരവയുടെ പ്രധാനമപ്രി രജാനാസ് ഗഹർ സ്രറ്റാർ, 

സവീെനിടെ പ്രധാനമപ്രി മഗ്ദെീന ആൻരെഴ്സൺ, രിൻൊന്റിടെ പ്രധാനമപ്രി 
സന്ന മാേിൻ എന്നിവർ ഇതിൽ ഉൾടപ്പെുന്നു.രകർച്ചവയാധിയ്ക്ക് രശ മുള്ള 
സാമ്പത്ിക വീടണ്ടെുക്കൽ, കാൊവസ്ഥാ വയതിയാനം, നവീകേണവും 
സാരങ്കതികവിദയയും, രുനേുരരയാഗിക്കാവുന്ന ഊർജം, വികസിച്ച ടകാണ്ടിേിക്കുന്ന 
ആരഗാള സുേക്ഷാ സാഹചേയം, ആർേിക് രമഖെയിടെ ഇരയ-രനാർെിക് 
സഹകേണം തുെങ്ങിയ വി യങ്ങളിൽ ഉച്ചരകാെി പ്ശദ്ധ രകപ്ന്ദീകേിക്കും. ആദയ 
ഇരയ-രനാർെിക് ഉച്ചരകാെി 2018 ൽ രറാക്ക്രഹാമിൊണ് നെന്നത്. 

 

7. 2022 രമയ് 04-ന് മെക്കയാപ്തയിൽ, പ്രധാനമപ്രി രാേീസിൽ അൽപ്പസമയം 
താങ്ങാകുകയും നിർത്ി പ്രാൻസ് പ്രസിെന്് പ്ശീ.ഇമ്മാനുവൽ മാരപ്കാണുമായി 
കൂെിക്കാഴ്ച നെത്ുകയും ടചയ് ം  ,. 

 

ഇരയയും പ്രാൻസും തങ്ങള ടെ നയതപ്ര െന്ധത്ിന്ടറ 75 മത് വാർ ികം ഈ 
വർ ം ആര ാ ിക്കുകയാണ്, ഇേു രനതാക്കള ം തമ്മിെുള്ള കൂെിക്കാഴ്ച 
നയതപ്ര രങ്കാളിത്ത്ിന്ടറ കൂെുതൽ അഭിെ ണീയമായ അജണ്ട നിശ്ചയിക്കും. 

 

നയൂ ടെൽഹി 
ഏപ്രിൽ 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. 

 


