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பிரதம மந்திரியின் ஜெர்மனி,டென்மார்க் மற்றும் பிரான்ஸ் 

பயணம்  

ஏப்ரல ்27, 2022 

 

பிரதம மந்திரி திரு நரேந்திர மோடி 02-04 மே 2022 அன்று ஜெர்மனி, டென்மார்க் 

மற்றும் பிரான்ஸ் ஆகிய நாடுகளுக்கு உத்தியோகபூர்வ விஜயம் செய்கிறார். 2022 

இல் பிரதமரின் முதல் வெளிநாட்டுப் பயணம் இதுவாகும். 

 

2. பெர்லினில், பிரதமர் ஹெச்.இ.யுடன் இருதரப்பு பேச்சுவார்த்தை நடத்துவார். 

ஜேர்மனியின் ஃபெடரல் சான்சலர் திரு. ஓலாஃப் ஸ்கோல்ஸ் மற்றும் இரு 

தலைவர்களும் இந்தியா-ஜெர்மனி அரசுகளுக்கிடையேயான ஆலோசனைகளின் (IGC) 

ஆறாவது பதிப்பிற்கு இணைத் தலைவராக இருப்பார்கள். இருபதாண்டுகளுக்கு 

ஒருமுறை நடைபெறும் IGC என்பது இரு தரப்பிலிருந்தும் பல அமைச்சர்களின் 

பங்கேற்பைக் காணும் தனித்துவமான உரையாடல் வடிவமாகும். அதிபர் 

ஷோல்ஸுடனான பிரதமரின் முதல் IGC இதுவாகும், மேலும் 2021 டிசம்பரில் 

பதவியேற்ற புதிய ஜெர்மன் அரசாங்கத்தின் முதல் அரசாங்க ஆலோசனையாக இது 

இருக்கும். அவரது விஜயத்தின் போது, பிரதம மந்திரி மற்றும் அதிபர் ஸ்கோல்ஸ் 

ஒரு வணிக நிறுவனத்தில் கூட்டாக உரையாற்றுவார்கள். நிகழ்வு. ஜெர்மனியில் 

உள்ள இந்திய சமூகத்தினருடன் பிரதமர் உரையாற்றி உரையாடுவார். 

 

3. 2021 ஆம் ஆண்டில், இந்தியாவும் ஜெர்மனியும் தூதரக உறவுகளை நிறுவிய 70 

ஆண்டுகளை நினைவுகூர்ந்தன மற்றும் 2000 ஆம் ஆண்டு முதல் மூலோபாய 

பங்காளிகளாக உள்ளன. இந்த விஜயம் பரந்த அளவிலான ஒத்துழைப்பை 

மேம்படுத்துவதற்கும் தீவிரப்படுத்துவதற்கும் மற்றும் பிராந்தியத்தில் இரு 

அரசாங்கங்களின் கருத்துக்களைப் பரிமாறிக் கொள்வதற்கும் ஒரு வாய்ப்பாக 

இருக்கும். மற்றும் பரஸ்பர ஆர்வமுள்ள உலகளாவிய விஷயங்கள். 

 

4. டென்மார்க் பிரதம மந்திரி ஹெச்.இ.யின் அழைப்பின் பேரில் உத்தியோகபூர்வ 

விஜயம் ஒன்றை மேற்கொண்டு பிரதமர் கோபன்ஹேகனுக்குப் பயணிப்பார். திருமதி. 

மெட்டே ஃபிரடெரிக்சன். டென்மார்க் நடத்தும் 2வது இந்தியா-நார்டிக் உச்சி 

மாநாட்டிலும் அவர் பங்கேற்கிறார். 

 

5. இந்த விஜயத்தின் இருதரப்பு கூறுபாடு பிரதமர் ஃபிரடெரிக்சனுடனான 

பேச்சுக்கள் மற்றும் அவரது மாட்சிமை ராணி மார்கிரேத் II உடனான 

பார்வையாளர்களை உள்ளடக்கும். பசுமை மூலோபாய கூட்டாண்மை என்பது 



இந்தியாவிற்கும் டென்மார்க்கிற்கும் இடையிலான முதல் வகையான ஏற்பாடாகும். 

இந்தப் பயணம் இரு தரப்புக்கும் அதன் முன்னேற்றத்தை மதிப்பாய்வு செய்வதற்கான 

வாய்ப்பை வழங்கும், மேலும் நமது பன்முக ஒத்துழைப்பை மேலும் 

விரிவுபடுத்துவதற்கான வழிகளை ஆராயும். இந்த பயணத்தின் போது, பிரதமர் 

இந்தியா-டென்மார்க் வர்த்தக மன்றத்தில் கலந்து கொள்வதோடு, புலம்பெயர்ந்த 

இந்தியர்களிடையே உரையாற்றுவார். 

 

6. 2வது இந்தியா-நோர்டிக் உச்சிமாநாட்டின் போது, பிரதமர் மற்ற நார்டிக் 

தலைவர்களுடனும் - ஐஸ்லாந்தின் பிரதமர் கேட்ரின் ஜாகோப்ஸ்டோட்டிர், 

நார்வேயின் பிரதமர் ஜோனாஸ் கர் ஸ்டோர், ஸ்வீடனின் பிரதமர் மக்டலேனா 

ஆண்டர்சன் மற்றும் பின்லாந்தின் பிரதமர் சன்னா மரின் ஆகியோருடன் 

கலந்துரையாடுவார். தொற்றுநோய்க்குப் பிந்தைய பொருளாதார மீட்பு, காலநிலை 

மாற்றம், புதுமை மற்றும் தொழில்நுட்பம், புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல், வளர்ந்து வரும் 

உலகளாவிய பாதுகாப்பு சூழல் மற்றும் ஆர்க்டிக் பிராந்தியத்தில் இந்தியா-நார்டிக் 

ஒத்துழைப்பு போன்ற விஷயங்களில் உச்சிமாநாடு கவனம் செலுத்தும். முதல் 

இந்தியா-நார்டிக் உச்சி மாநாடு 2018 இல் ஸ்டாக்ஹோமில் நடந்தது. 

 

7. 04 மே 2022 அன்று திரும்பும் பயணத்தில், பிரதமர் பாரிஸில் சிறிது நேரம் நின்று 

எச்.இ. இம்மானுவேல் மக்ரோன், பிரான்ஸ் அதிபர் திரு. இந்தியாவும் பிரான்சும் இந்த 

ஆண்டு தங்கள் இராஜதந்திர உறவுகளின் 75 ஆண்டுகளைக் கொண்டாடுகின்றன, 

மேலும் இரு தலைவர்களுக்கிடையிலான சந்திப்பு மூலோபாய கூட்டுறவின் 

மிகவும் லட்சிய நிகழ்ச்சி நிரலை அமைக்கும். 

 

நியூ டெல்லி  

ஏப்ரல்  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. 

 
 


