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ಬರ್ಲಿನ್, ಕೂಪನ್ ಹೇಗನ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರೇಸ್ ಭೇಟಿಗೂ ಮತನ್ನ ಪರಧಯನ್ಮಂತ್ರರಗಳ
ನಿಗಿಮನ್ ಹೇಳಿಕೆ
ಜರ್ಮನ್ಿಯ ಫೆಡರಲ್ ಚಯನ್್ಸೆಲರ್ ಗೌರವಯನ್್ವಿತ್ ಶ್ರೀ ಓಲಯಫ್ ಸ್ಕೋಲ್ಜ್ ಅವರ ಆಹ್ವಯನ್ದ
ಮೇರೆಗೆ ನ್ಯನ್ತ 2022ರ ಮೇ 2ರಂದತ ಜರ್ಮನ್ಿಯ ಬರ್ಲಿನ್್ಗೆ ಭೇಟಿ ನ್ೀಡಲಿದ್ದೇನ್ೆ. ನ್ಂತ್ರ
2022ರ ಮೇ 3-4ರಂದತ ಡೆನ್್ಮಯರ್ಕ್ ಪ್ರಧಯನ್ ಮಂತ್್ರಿ ಗೌರನ್್ವಯನ್ಿತ್ ಮೆಟ್ಟೆ ಫೆಡ್ರಿಕ್ಸನ್್
ಅವರ ಆಹ್ವಯನ್ದ ಮೇರೆಗೆ ಡೆನ್್ಮಯರ್ಕ್ನ್ ಕೋಪನ್್ ಹೇಗನ್್ಗೆ ಪ್ರಯಯಣಿಸತತ್್ತ್ೇನ್ೆ, ಅಲ್ಲಿ
ಪ್ರಧಯನ್ಮಂತ್್ರಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಯತ್ತಕತ್ೆ ನ್ಡೆಸತತ್್ತ್ೇನ್ೆ ಮತ್್ತ್ತ ಎರಡನ್ೇ ಭಯರತ್ನ್ಯರ್ಡಿಕ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಯಗವಹಿಸತತ್್ತ್ೇನ್ೆ. ಭಯರತ್ಕ್ಕೆ ಹಿಂತ್ಿರತಗತವಯಗ, ಫ್ರಯನ್್ಸ್ನ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಇಮ್ಯಯನ್ತಯೆಲ್ ಮ್ಯಯಕ್ರೋನ್್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ್ ಮಯತ್ತಕತ್ೆಗಯಗಿ ನ್ಯನ್ತ
ಪ್ಯಯರೀಸ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಕಯಲ ನ್ಿಲತಗಡೆ ಮಯಡತತ್್ತ್ೇನ್ೆ.
ನ್ನ್್ನ್ ಬರ್ಲಿನ್್ ಭೇಟಿಯತ ಚಯನ್್ಸೆಲರ್ ಸ್ಕೋಲ್ಜ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿಸ್ತ್ೃತ್ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ
ಮಯತ್ತಕತ್ೆ ನ್ಡೆಸಲತ ಒಂದತ ಅವಕಯಶವಯಗಿದೆ, ಅವರನ್್ನ್ತ ನ್ಯನ್ತ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜಿ-20 ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ
ಅವರ ಹಿಂದಿನ್ ವೈಸ್ ಚಯನ್್ಸಲರ್ ಮತ್್ತ್ತ ಹಣಕಯಸತ ಮಂತ್್ರಿಯಯಗಿ ಹತದ್ದೆಯಲ್ಲಿ
ಭೇಟಿಯಯಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಭಯರತ್ವತ ಜರ್ಮನ್ಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಯತ್್ರ ನ್ಡೆಸತವ ವಿಶಿಷ್ಟ
ದ್ವೈವಯರ್ಷಿಕ ಸ್ವರೂಪದ 6ನ್ೇ ಭಯರತ್-ಜರ್ಮನ್ಿ ಅಂತ್ರ ಸರ್ಕಯರಿ ಸಮಯಲೋಚನ್ೆಗಳ (ಐಜಿಸಿ)ಲ್ಲಿ
ನ್ಯವತ ಸಹ-ಅಧ್ಯಕ್ಷರಯಗತತ್್ತ್ವೆ. ಅದಕ್ಕಯಗಿ ಹಲವತ ಭಯರತ್ೀಯ ಸಚಿವರತ ಜರ್ಮನ್ಿಗೆ
ಪ್ರಯಯಣಿಸತತ್್ತ್ಯರೆ ಮತ್್ತ್ತ ಅವರತ ಜರ್ಮನ್ಿಯ ತ್ಮ್ಮ ಸಹವರ್ತ್ಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಯಲೋಚನ್ೆ
ನ್ಡೆಸತವರತ.
ಈ ಐಜಿಸಿಯನ್್ನ್ತ ನ್ಯನ್ತ ಜರ್ಮನ್ಿಯ ಹೊಸ ಸರ್ಕಯರದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಮಯತ್ತಕತ್ೆಯಯಗಿ
ನ್ೋಡತತ್್ತ್ೇನ್ೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸರ್ಕಯರ ರಚನ್ೆಯಯಗಿ ಆರತ ತ್ಿಂಗಳಯಗತತ್್ತ್ಿದೆ, ಇದತ ಮಧ್ಯಮ
ಮತ್್ತ್ತ ದೀರ್ಘಯವಧಿಗೆ ನ್ಮ್ಮ ಆದ್ಯತ್ೆಗಳನ್್ನ್ತ ಗತರತತ್ಿಸಲತ ಸಹಯಯ ಮಯಡತತ್್ತ್ದೆ.
ಭಯರತ್ ಮತ್್ತ್ತ ಜರ್ಮನ್ಿ ರಯಜತ್ಯಂತ್್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸ್ಥಯಪನ್ೆಯಯಗಿ 2021ಕ್ಕೆ 70 ವರ್ಷಗಳತ
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡತ, ಅದರ ಆಚರಣೆ ಮಯಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್್ತ್ತ 2000ರಿಂದ ಉಭಯ ದೇಶಗಳತ
ಕಯರ್ಯತ್ಂತ್್ರಿಕ ಪಯಲತದಯರ ರಯಷ್ಟ್ರಗಳಯಗಿವೆ. ನ್ಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಯರ್ಯತ್ಂತ್್ರದ,
ಪ್ರಯದೇಶಿಕ ಮತ್್ತ್ತ ಜಯಗತ್ಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಕತರಿತ್ತ ಚಯನ್್ಸೆಲರ್ ಸ್ಕೋಲ್ಜ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಅಭಿಪ್ರಯಯ
ವಿನ್ಿಮಯ
ಮಯಡಿಕೊಳ್ಳಲತ
ನ್ಯನ್ತ
ಎದತರತ
ನ್ೋಡತತ್್ತ್ಿದ್ದೇನ್ೆ.
ಭಯರತ್ ಮತ್್ತ್ತ ಜರ್ಮನ್ಿ ನ್ಡತವಿನ್ ದೀರ್ಘಕಯಲದ ವಯಣಿಜ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳತ ನ್ಮ್ಮ ಕಯರ್ಯತ್ಂತ್್ರದ
ಸಹಭಯಗಿತ್್ವದ ಆಧಯರ ಸ್ತ್ಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಯಗಿವೆ ಮತ್್ತ್ತ ಚಯನ್್ಸೆಲರ್ ಸ್ಕೋಲ್ಜ್ ಮತ್್ತ್ತ ನ್ಯನ್ತ
ಜಂಟಿಯಯಗಿ ಉದ್ಯಮದ ಸಹಕಯರಕ್ಕೆ ನ್ಮ್ಮ ಉದ್ಯಮವನ್್ನ್ತ ಶಕ್ತ್ಿಯತತ್ಗೊಳಿಸತವ
ಗತರಿಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಯಣಿಜ್ಯ ದತಂಡತಮೇಜಿನ್ ಸಭೆ ನ್ಡೆಸಲತ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಇದತ
ಕೋವಿಡ್ ನ್ಂತ್ರ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲವರ್ಧನ್ೆಗೆ ಸಹಯಯ ಮಯಡತತ್್ತ್ದೆ.
ಭಯರತ್ೀಯ ಮೂಲದ ಒಂದತ ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನ್ರಿಗೆ ಕಯಂಟಿನ್ೆಂಟಲ್ ಯತರೋಪ್ ನ್ೆಲೆ ಒದಗಿಸಿದೆ
ಮತ್್ತ್ತ ಜರ್ಮನ್ಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅನ್ಿವಯಸಿ ಭಯರತ್ೀಯರತ ಗಮನ್ಯರ್ಹ ಪ್ರಮಯಣದಲ್ಲಿರತವತದನ್್ನ್ತ
ಕಯಣಬಹತದತ. ಯತರೋಪ್ನ್ೊಂದಿಗಿನ್ ನ್ಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಿವಯಸಿ ಭಯರತ್ೀಯರತ ಪ್ರಮತಖ
ಆಧಯರವಯಗಿದ್ದಯರೆ ಮತ್್ತ್ತ ಆದ್ದರಿಂದ ನ್ಯನ್ತ ಖಂಡದ ಪ್ರವಯಸದ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿನ್ ನ್ಮ್ಮ ಸಹೋದರ
ಸಹೋದರಿಯರನ್್ನ್ತ
ಭೇಟಿಯಯಗತವ
ಅವಕಯಶ
ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳತತ್್ತ್ೇನ್ೆ.
ನ್ಯನ್ತ ಬರ್ಲಿನ್್ನ್ಿಂದ ಕೋಪನ್್ಹೇಗನ್್ಗೆ ಪ್ರಯಯಣಿಸತತ್್ತ್ೇನ್ೆ, ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯನ್ತ ಪ್ರಧಯನ್ ಮಂತ್್ರಿ
ಫ್ರೆಡೆರಿಕ್ಸೆನ್್
ಅವರೊಂದಿಗೆ
ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ
ಸಭೆಯನ್್ನ್ತ
ನ್ಡೆಸತತ್್ತ್ೇನ್ೆ,
ಇದತ
ಡೆನ್್ಮಯರ್ಕ್ನ್ೊಂದಿಗಿನ್ ನ್ಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟವಯದ ‘ಹಸಿರತ ಕಯರ್ಯತ್ಂತ್್ರ ಪಯಲತದಯರಿಕೆ’ (ಗ್ರೀನ್್

ಸ್ಟ್ರಯಟೆಜಿಕ್ ಪಯಲತದಯರಿಕೆ) ಮತ್್ತ್ತ ನ್ಮ್ಮ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಇತ್ರ ಅಂಶಗಳನ್್ನ್ತ
ಪರಿಶೀಲಿಸಲತ ಅವಕಯಶ ಒದಗಿಸತತ್್ತ್ದೆ. ನ್ಯನ್ತ ಭಯರತ್-ಡೆನ್್ಮಯರ್ಕ್ ವಯಣಿಜ್ಯ ದತಂಡತಮೇಲಿನ್
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಯಗವಹಿಸತತ್್ತ್ೇನ್ೆ ಮತ್್ತ್ತ ಡೆನ್್ಮಯರ್ಕ್ನ್ಲ್ಲಿರತವ ಭಯರತ್ೀಯ ಸಮತದಯಯದೊಂದಿಗೆ
ಸಂವಯದ
ನ್ಡೆಸಲಿದ್ದೇನ್ೆ.
ಡೆನ್್ಮಯರ್ಕ್ನ್ೊಂದಿಗಿನ್ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಯತ್ತಕತ್ೆ ಮಯತ್್ರವಲ್ಲದೆ, ನ್ಯನ್ತ ಡೆನ್್ಮಯರ್ಕ್,
ಐಸ್ಲ್ಯಯಂಡ್, ಫಿನ್್ಲ್ಯಯಂಡ್, ಸ್ವೀಡನ್್ ಮತ್್ತ್ತ ನ್ಯರ್ವೆಯ ಪ್ರಧಯನ್ ಮಂತ್್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ 2ನ್ೇ
ಭಯರತ್-ನ್ಯರ್ಡಿಕ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಯಗವಹಿಲಿದ್ದೇನ್ೆ, ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯವತ 2018ರಲ್ಲಿ ನ್ಡೆದ ಮೊದಲ
ಭಯರತ್-ನ್ಯರ್ಡಿಕ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ನ್ಂತ್ರದ ಸಹಕಯರ ಸಂಬಂಧದ ಸ್ಥಿತ್ಿಗತ್ಿಯನ್್ನ್ತ ಪರಯಮರ್ಶೆ
ನ್ಡೆಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಸಯಂಕ್ರಯಮಿಕ ನ್ಂತ್ರದ ಆರ್ಥಿಕ ಚೇತ್ರಿಕೆ, ಹವಯಮಯನ್ ಬದಲಯವಣೆ, ನ್ಯವೀನ್್ಯತ್ೆ
ಮತ್್ತ್ತ ತ್ಂತ್್ರಜ್ಞಯನ್, ನ್ವೀಕರಿಸಬಹತದಯದ ಇಂಧನ್, ವಿಕಸನ್ಗೊಳ್ಳತತ್್ತ್ಿರತವ ಜಯಗತ್ಿಕ ಭದ್ರತ್ಯ
ಸ್ಥಿತ್ಿಗತ್ಿ ಮತ್್ತ್ತ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಯರತ್-ನ್ಯರ್ಡಿಕ್ ಸಹಕಯರದಂತ್ಹ ವಿಷಯಗಳ
ಮೇಲಿನ್
ಚರ್ಚೆಗೆ
ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ
ಹೆಚ್ಚಿನ್
ಒತ್್ತ್ತ
ನ್ೀಡಲಯಗತವತದತ.
ಶೃಂಗಸಭೆಯ ವೇಳೆ, ನ್ಯನ್ತ ಇತ್ರ ನ್ಯಲ್ಕತ ನ್ಯರ್ಡಿಕ್ ದೇಶಗಳ ನ್ಯಯಕರನ್್ನ್ತ ಭೇಟಿ ಮಯಡತತ್್ತ್ೇನ್ೆ
ಮತ್್ತ್ತ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಭಯರತ್ದ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಪ್ರಗತ್ಿ ಪರಿಶೀಲಿಸತತ್್ತ್ೇನ್ೆ.
ಸತಸ್ಥಿರತ್ೆ, ನ್ವೀಕರಿಸಬಹತದಯದ ಇಂಧನ್, ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಮತ್್ತ್ತ ನ್ಯವೀನ್್ಯತ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯರ್ಡಿಕ್
ದೇಶಗಳತ ಭಯರತ್ಕ್ಕೆ ಪ್ರಮತಖ ಪಯಲತದಯರ ರಯಷ್ಟ್ರಗಳಯಗಿವೆ, ನ್ಯರ್ಡಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದೊಂದಿಗೆ ನ್ಮ್ಮ
ಬಹತಮತಖಿ
ಸಹಕಯರವನ್್ನ್ತ
ವಿಸ್ತ್ರಿಸಲತ
ಈ
ಭೇಟಿಯತ
ಸಹಯಯ
ಮಯಡತತ್್ತ್ದೆ.
ನ್ಯನ್ತ ಭಯರತ್ಕ್ಕೆ ವಯಪಸ್ಸಯಗತವಯಗ,ನ್ನ್್ನ್ ಸ್ನ್ೇಹಿತ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮ್ಯಯಕ್ರನ್್ ಅವರನ್್ನ್ತ ಭೇಟಿ
ಮಯಡಲತ ಪ್ಯಯರಿಸ್ನ್ಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಕಯಲ ನ್ಿಲತಗಡೆ ಮಯಡಲಿದ್ದೇನ್ೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮ್ಯಯಕ್ರನ್್
ಇತ್್ತ್ೀಚೆಗೆ ಮರತ ಆಯ್ಕೆಯಯಗಿದ್ದಯರೆ ಮತ್್ತ್ತ ಫಲಿತ್ಯಂಶ ಹೊರಬಿದ್ದ ಕೇವಲ ಹತ್್ತ್ತ ದಿನ್ಗಳ
ನ್ಂತ್ರ ನ್ನ್್ನ್ ಭೇಟಿಯತ ವೈಯಕ್ತ್ಿಕವಯಗಿ ಅಭಿನ್ಂದನ್ೆಗಳನ್್ನ್ತ ತ್ಿಳಿಸಲತ ಅವಕಯಶ ನ್ೀಡತತ್್ತ್ದೆ.
ಜೊತ್ೆಗೆ ಇದತ ಎರಡತ ದೇಶಗಳ ನ್ಡತವಿನ್ ನ್ಿಕಟ ಸ್ನ್ೇಹ ಸಂಬಂಧವನ್್ನ್ತ ಪತನ್ರತಚ್ಚರಿಸತತ್್ತ್ದೆ. ಇದತ
ಭಯರತ್-ಫ್ರಯನ್್ಸ್ ಕಯರ್ಯತ್ಂತ್್ರದ ಪಯಲತದಯರಿಕೆಯ ಮತಂದಿನ್ ಹಂತ್ಕ್ಕೆ ಕಯರ್ಯಸೂಚಿ ನ್ಿಗದಿಗೆ
ನ್ಮಗೆ
ಅವಕಯಶ
ನ್ೀಡತತ್್ತ್ದೆ.
ನ್ಯನ್ತ ಮತ್್ತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮ್ಯಯಕ್ರನ್್ ಹಲವತ ಪ್ರಯದೇಶಿಕ ಮತ್್ತ್ತ ಜಯಗತ್ಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಸ್ಥಿತ್ಿಗತ್ಿಗಳನ್್ನ್ತ ವಿನ್ಿಮಯ ಮಯಡಿಕೊಳ್ಳತತ್್ತ್ೇವೆ ಮತ್್ತ್ತ ಸದ್ಯ ನ್ಡೆಯತತ್್ತ್ಿರತವ
ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಹಕಯರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್್ನ್ತ ಪರಿಶೀಲನ್ೆ ನ್ಡೆಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಜಯಗತ್ಿಕ ಸತಸ್ಥಿರತ್ೆಗಯಗಿ
ಸಮಯನ್ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಮತ್್ತ್ತ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್್ನ್ತ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳತವ ಎರಡತ ದೇಶಗಳತ ಪರಸ್ಪರ ನ್ಿಕಟ
ಸಹಕಯರದಿಂದ
ಕೆಲಸ
ಮಯಡಬೇಕೆಂಬತದತ
ನ್ನ್್ನ್
ದೃಢ
ನ್ಂಬಿಕೆಯಯಗಿದೆ.
ಯತರೋಪ್ ಪ್ರದೇಶವತ ಅನ್ೇಕ ಸವಯಲತಗಳತ ಮತ್್ತ್ತ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್್ನ್ತ ಎದತರಿಸತತ್್ತ್ಿರತವ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯನ್ತ ಯತರೋಪ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನ್ೀಡತತ್್ತ್ಿದ್ದೇನ್ೆ. ನ್ನ್್ನ್ ಮಯತ್ತಕತ್ೆಗಳ ಮೂಲಕ, ಶಯಂತ್ಿ
ಮತ್್ತ್ತ ಸಮೃದ್ಧಿಗಯಗಿ ಭಯರತ್ದ ಹತಡತಕಯಟಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮತಖ ಒಡನ್ಯಡಿಗಳಯದ ನ್ಮ್ಮ
ಯತರೋಪಿಯನ್್ ಪಯಲತದಯರರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಯರದ ಮನ್ೋಭಯವ ಬಲವರ್ಧನ್ೆ ನ್ನ್್ನ್ ಉದ್ದೇಶವಯಗಿದೆ.
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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.

