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પ્રધાનમંત્રીએ બર્લિન, કોપેનહેગન અને પેરિસના પ્રવાસે િવાના થતા પહેિાં
આપેિં નનવેદન
હં, જમમનીના સંઘીય ચાન્સેિિ મહામનહમ શ્રી ઓિાફ સ્કોલ્ઝના આમંત્રણના અનસંધાનમાં 2 મે 2022ના િોજ જમમનીમાં બર્લિનની મિાકાત
િઇશ. ત્યાિપછી, 3-4 મે 2022 દિનમયાન ડેન્માકમના પ્રધાનમંત્રી મહામનહમ શ્રીમતી મેટ્ટે ફ્રેરિક્સનના આમંત્રણના અનસંધાનમાં હં ડેન્માકમના
કોપેનહેગનનો પ્રવાસ કિીશ અને ત્યાં નવવપક્ષીય જોડાણો યોજાશે તેમજ હં બીજી ઇનન્ડયા-નોર્ડડક નશખિ મંત્રણામાં પણ ભાગ િઇશ. ભાિત પિત ફિતી
વખતે, હં ફ્રાન્સના િાષ્ટ્રપનત મહામનહમ શ્રી એમેન્યઅિ મેક્રોનના આમંત્રણના પગિે િસ્તામાં આવતા ફ્રાન્સના પેરિસમાં થોડો સમય િોકાણ કિીશ.
બર્લિનની માિી મિાકાત, ચાન્સેિિ સ્કોલ્ઝ સાથે નવગતવાિ નવવપક્ષીય સંવાદ કિવા માટેની એક તક પૂિી પાડશે, તેમને હં ગયા વર્ષે G20માં મળ્યો હતો
ત્યાિે તેઓ વાઇસ-ચાન્સેિિ અને નાણાં મંત્રી તિીકે સેવા આપી િહ્યા હતા. અમે છઠ્ઠા ભાિત- જમમની આંતિ સિકાિી વાતામિાપ (IGC)ની સહ-અધ્યક્ષતા
કિીશં જે એક અનન્ય નવવવાર્લર્ષક ફોમેટ છે જે નં આયોજન ભાિત વવાિા માત્ર જમમની સાથે જ કિવામાં આવે છે . કેટિાક ભાિતીય મંત્રીઓ પણ જમમનીનો
પ્રવાસ કિશે અને તેમના જમમન સમકક્ષો સાથે વાતામિાપ યોજશે.
હં આ IGCને જમમનીમાં નવી સિકાિની િચના થઇ તેના છ મનહનાની અંદિ જ તેમની સાથે પ્રાિંનભક જોડાણ તિીકે જોઉં છ, જે મધ્યમ અને િાંબા ગાળા
માટે આપણી પ્રાથનમકતાઓને ઓળખવામાં મદદરૂપ થશે.
2021માં, ભાિત અને જમમનીએ િાજવવાિી સંબંધોની સ્થાપનાના 70 વર્ષમ પૂિા કયામ હતા અને 2000થી બંને દેશો વ્યૂહાત્મક ભાગીદાિીમાં જોડાયેિા
છે . હં વ્યૂહાત્મક, પ્રાદેનશક અને વૈનવવક નવકાસના મદ્દાઓ કે જે બંને માટે સંબંનધત હોય તે અંગે ચાન્સેિિ સ્કોલ્ઝ સાથે અમાિા અનભપ્રાયોનં આદાનપ્રદાન
કિવા માટે તત્પિ છં .
ભાિત અને જમમની વચ્ચે ઘણા િાંબા સમયથી સ્થાનપત વાનણનયયક જોડાણ આપણી વ્યૂહાત્મક ભાગીદાિી માટે એક આધાિસ્તંભની િચના કિે છે તેમજ
ચાન્સેિિ સ્કોલ્ઝ અને હં આપણા ઉદ્યોગથી ઉદ્યોગોના સહકાિમાં ઊજામ ભિવાના િક્ષ્ય સાથે નબઝનેસ ગોળમેજી ચચામને સંબોધન કિીશં . તેનાથી કોનવડ
પછીની આર્લથક રિકવિી બંને દેશોમાં વધાિે મજબૂત કિવામાં મદદ મળી િહેશે.
યિોપ ખંડમાં ભાિતીય મૂળના 10 િાખ કિતા વધાિો િોકો વસે છે અને જમમનીમાં આ અપ્રવાસી ભાિતીયોની સંખ્યા નોંધપાત્ર પ્રમાણ છે . યિોપ સાથેના
આપણા સંબંધોમાં અપ્રવાસી ભાિતીય સમૂહ એક મહત્વપૂણમ એન્કિ છે અને તેથી ત્યાં વસતા આપણા ભાઇ-બહેનોને મળવા માટે હં આ ખંડની માિી
મિાકાતની તકનો િાભ િઇશ.
બર્લિનથી હં કોપેનહેગનના પ્રવાસે જઇશ યયાં માિો પ્રધાનમંત્રી ફ્રેરિક્સન સાથે નવવપક્ષીય વાતામિાપ થશે . તેનાથી ડેન્માકમ સાથે આપણી અનન્ય ‘ગ્રીન
વ્યૂહાત્મક ભાગીદાિી’માં થયેિી પ્રગનતની સમીક્ષા કિવાની તક પ્રાપ્ત થશે તેમજ આપણા નવવપક્ષીય સંબંધોમાં અન્ય પાસાઓ પિ પણ ધ્યાન આપી
શકાશે. હં ભાિત – ડેન્માકમ વ્યવસાય ગોળમેજી બેઠકમાં ભાગ િઇશ તેમજ ડેન્માકમમાં વસતા ભાિતીય સમદાય સાથે પણ હં સંવાદ કિીશ.
ડેન્માકમ સાથે નવવપક્ષીય સંબંધો ઉપિાંત, હં ડેનમાકમ, આઇસિેન્ડ, રફનિેન્ડ, સ્વીડન અને નોવેના પ્રધાનમંત્રીઓ સાથે બીજી ભાિત-નોર્ડડક નશખિ મંત્રણામાં
પણ ભાગ િઇશ, યયાં અમે 2018માં યોજાયેિી પ્રથમ ભાિત-નોર્ડડક નશખિ મંત્રણા પછીના આપણા સહકાિની નસ્થનત જાણીશં. આ નશખિ મંત્રણામાં
મહામાિી પછીની આર્લથક રિકવિી, આબોહવા પરિવતમન, આનવષ્કાિ અને ટેકનોિોજી, અક્ષય ઊજામ, ઉભિતી વૈનવવક સિક્ષા પરિદૃશ્ય અને આકમરટક પ્રદેશમાં
ભાિત-નોર્ડડક સહકાિ જે વા નવર્ષયો પિ ધ્યાન કેન્રીત કિવામાં આવશે.
આ નશખિ મંત્રણાની સાથે સાથે, હં અન્ય ચાિ નોર્ડડક દેશોના નેતાઓ સાથે પણ મિાકાત કિીશ અને ભાિતમાં તેમની સાથેના નવવપક્ષીય સંબંધોમાં થયેિી
પ્રગનતની સમીક્ષા કિીશ.
નોર્ડડક દેશો ટકાઉક્ષમતા, અક્ષય ઊજામ, રડનજટાઇઝે શન અને આનવષ્કાિ મામિે ભાિત માટે મહત્વપૂણમ ભાગીદાિો છે . આ મિાકાતથી નોર્ડડક પ્રદેશ સાથે
આપણા બહપાસીય સહકાિનં નવસ્તિણ કિવામાં મદદ મળી િહેશે.

માિી પિત યાત્રા દિનમયાન, હં માિા નમત્ર િાષ્ટ્રપનત મેક્રોનને મળવા માટે પેરિસમાં થોડો સમય િોકાણ કિીશ. િાષ્ટ્રપનત મેક્રોન હજ તાજે તિમાં જ ફિીથી
ચૂંટાઇ આવ્યા છે અને પરિણામના માત્ર દસ રદવસ પછીની તેમની સાથે માિી મિાકાતથી હં વ્યનક્તગત િીતે તો તેમને અનભનંદન આપી જ શકીશ, પિંત
સાથે સાથે બંને દેશો વચ્ચેની ગાઢ નમત્રતાની પનઃપનિ પણ થશે. આનાથી ભાિત-ફ્રાન્સ વચ્ચે વ્યૂહાત્મક ભાગીદાિીના આગામી તબક્કાનો સૂિ સ્થાનપત
કિવાની આપણને તક પ્રાપ્ત થશે.
િાષ્ટ્રપનત મેક્રોન અને હં નવનવધ પ્રાદેનશક તેમજ વૈનવવક મદ્દાઓ પિ અમાિા મૂલ્યાંકનોનં આદાનપ્રદાન કિીશં અને હાિમાં ચાિી િહેિા નવવપક્ષીય સહકાિની
સમીક્ષા કિીશં. હં દૃઢપણે માનં છં કે, વૈનવવક વ્યવસ્થા જળવાઇ િહે તે માટે સમાન દૃનિકોણ અને મૂલ્યો ધિાવતા બે દેશોએ એકબીજા સાથે ગાઢ સહકાિથી
કામ કિવં જોઇએ.
યિોપની માિી આ મિાકાત એવા સમયે થઇ િહી છે યયાિે આ પ્રદેશ સંખ્યાબંધ પડકાિો અને નવકલ્પોનો સામનો કિી િહ્યો છે . માિા જોડાણો વવાિા, હં
આપણા યિોનપયન ભાગીદાિો સાથે સહકાિની ભાવનાને મજબૂત કિવા માગં છં , જે ઓ ભાિત વવાિા શાંનત અને સમૃનવધની શોધમાં આપણા મહત્વપૂણમ
સાથી છે .

નવી રદલ્હી
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