
Prime Minister’s visit to Germany, Denmark and 
France 
April 27, 2022 

.................... 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੱੋਂ  ਜਰਮਨੀ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤ ੇਫਰਾਾਂਸ ਦੀ ਫੇਰੀ  

27 ਅਪ੍ਰਲੈ, 2022 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਰੰਦਰ ਮੋਦੀ 2-4 ਮਈ, 2022 ਤੱਕ ਜਰਮਨੀ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਫਰਾਾਂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯਾਤਰਾ 

ਕਰਨਗ।ੇ 2022 ਰਵੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਹਲੀ ਰਵਦੇਸ਼੍ ਯਾਤਰਾ ਹੋਵੇਗੀ। 

2. ਬਰਰਲਨ ਰਵੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸੰਘੀ ਚਾਾਂਸਲਰ ਮਹਾਮਰਹਮ ਓਲਾਫ ਸਕੋਲਜ਼ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ 

ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਭਾਰਤ-ਜਰਮਨੀ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼੍ਵਰੇ (IGC) ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਸੰਸਕਰਨ ਦੀ ਸਰਹ-

ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। IGC ਨਾਮ ਦੇ ਰਵਲੱਖਣ ਦੋ-ਸਾਲਾ ਸੰਵਾਦ ਫਾਰਮੈਟ ਰਵੱਚ ਦੋਵਾਾਂ ਪ੍ਾਰਸਆਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਦੀ 

ਸ਼੍ਮੂਲੀਅਤ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਰਮਲਦੀ ਹੈ। ਚਾਾਂਸਲਰ ਸਕੋਲਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਹਲੀ IGC ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 

2021 ਰਵੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਹਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ੱਧਰ ਦਾ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼੍ਵਰਾ ਵੀ 

ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪ੍ਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤ ੇਚਾਾਂਸਲਰ ਸਕੋਲਜ਼ ਸਾਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ 

ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਰਮਨੀ ਰਵੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤ ੇਉਨ੍ਾਾਂ  ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 

ਕਰਨਗ।ੇ 

3. 2021 ਰਵੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਪ੍ੂਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼੍ 

2000 ਤੋਂ ਹੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਸਦਕਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਰਵੱਚ ਸਰਹਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ 

ਡੰੂਘਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਾਂ ਸਰਕਾਰਾਾਂ ਨੂੰ ਆਪ੍ਸੀ ਰਹੱਤਾਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਮਾਮਰਲਆਾਂ ਬਾਰੇ ਰਵਚਾਰ ਵਟਾਾਂਦਰੇ ਕਰਨ 

ਦਾ ਮੌਕਾ ਰਮਲੇਗਾ।  

4. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਰਹਮ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੈਟ ਫਰੈਡਰਰਕਸਨ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ 

ਕੋਪ੍ਨਹੇਗਨ ਦੀ ਅਰਧਕਾਰਰਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਭਾਰਤ-ਨੋਰਰਡਕ 

ਸੰਮੇਲਨ ਰਵੱਚ ਵੀ ਰਹੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। 

5. ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਰਹੱਸੇ ਰਵੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਰੈਡਰਰਕਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਣੀ ਮਾਰਗਰੇਥ 

II ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਰਵਚਕਾਰ ਹਰੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਆਪ੍ਣੀ ਰਕਸਮ ਦੀ 

ਪ੍ਰਹਲੀ ਰਵਵਸਥਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਾਂ ਪ੍ੱਖਾਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸਮੀਰਖਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਰਮਲੇਗਾ, ਨਾਲ 

ਹੀ ਸਾਡ ੇਬਹੁਪ੍ੱਖੀ ਸਰਹਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਰਕਆਾਂ ਦੀ ਪ੍ੜਚੋਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 

ਭਾਰਤ-ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਪ੍ਾਰਕ ਫੋਰਮ ਰਵੱਚ ਸ਼੍ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। 

 



6. ਦੂਜੇ ਭਾਰਤ-ਨੋਰਰਡਕ ਰਸਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰ ਨੌਰਰਡਕ ਨੇਤਾਵਾਾਂ - ਆਈਸਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 

ਕੈਟਰੀਨ ਜੈਕੋਬਸਡੋਰਟਰ, ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋਨਾਸ ਗਰਹਰ ਸਟੋਰ, ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਗਡਾਲੇਨਾ 

ਐਂਡਰਸਨ ਅਤੇ ਰਫਨਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨਾ ਮਾਰਰਨਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਦੀ ਆਰਰਥਕ ਬਹਾਲੀ, ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਰਵਰਤਨ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਨਰਵਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, 

ਰਵਕਾਸਸ਼੍ੀਲ ਰਵਸ਼੍ਵ ਸੁਰੱਰਖਆ ਰਦਰਸ਼੍ ਅਤੇ ਆਰਕਰਟਕ ਖੇਤਰ ਰਵੱਚ ਭਾਰਤ-ਨੋਰਰਡਕ ਸਰਹਯੋਗ ਵਰਗੇ ਰਵਰਸ਼੍ਆਾਂ 'ਤੇ 

ਕੇਂਦਰਰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਹਲਾ ਭਾਰਤ-ਨੋਰਰਡਕ ਸੰਮੇਲਨ 2018 ਰਵੱਚ ਸਟਾਕਹੋਮ ਰਵੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

7. 4 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੀ ਵਾਪ੍ਸੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ੈਰਰਸ ਰਵਖੇ ਥੋੜ੍ੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੁਕਣਗੇ ਅਤ ੇ

ਫਰਾਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼੍ਟਰਪ੍ਤੀ ਮਹਾਮਰਹਮ ਸ਼੍ਰੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨੂੰ ਰਮਲਣਗੇ. ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਰਾਾਂਸ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪ੍ਣੇ 

ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਦੇ 75ਸਾਲਾਾਂ ਦਾ ਜਸ਼੍ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਾਂ ਨੇਤਾਵਾਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਦਕਾ 

ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਨਵੀਂ ਰਦੱਲੀ 

27 ਅਪ੍ਰੈਲ, 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. 

 


