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ബെർലിൻ, ക ോപ്പൻകേഗൻ, പോരീസ് സന്ദർശനത്തിന്
മുകനോടിയോയുള്ള പ്പധോനമപ്രിയുബട പുറബപ്പടൽ പ്പസ്തോവന
ജർമ്മനിയിബല ബെഡറൽ ചോൻസലർ
ഒലോഫ് ക ോൾസിന്ബറ
ക്ഷണപ്പ ോരം
ഞോൻ
2022
ബമയ്
2-ന്
ജർമ്മനിയിബല
ബെർലിൻ
സന്ദർശിക്ും.
അതിനുകശ ം,കനോർഡിക്
ഉച്ചക ോടിയിൽ
പബെടുക്ോനും
ഉഭയ
ക്ഷി
ചർച്ച ൾക്ുമോയി
ബഡന്മോർക്ിന്ബറ
പ്പധോനമപ്രി
പ്ശീമതി
ബമബെ
ബപ്െഡറിക്സന്ബറ ക്ഷണപ്പ ോരം ഞോൻ ബഡന്മോർക്ിബല ക ോപ്പൻകേഗനികലക്്
2022 ബമയ് 3-4 വബര
യോപ്ത ബചയ്യം.
ഇരയയികലക്ുള്ള മടക്യോപ്തയിൽ,
പ്െോൻസിന്ബറ
പ്പസിഡന്്
ഇമ്മോനുവൽ
മോകപ് ോണുമോയി
ഒരു
ൂടിക്ോഴ്ചയ്ക്ോയി പ്െോൻസിബല പോരീസിൽ ഞോൻ ഒരു അൽപകനരം തങ്ും.
ഴിഞ്ഞ വർ ം ജി 20 ൽ വവസ് ചോൻസലറും ധന ോരയ മപ്രിയും എന
നിലയിൽ ഞോൻ
ണ്ടുമുട്ടിയ ചോൻസലർ ക ോൾസുമോയി വിശദമോയ ഉഭയ ക്ഷി
ചർച്ച ൾ നടത്തോനുള്ള അവസരമോയിരിക്ും എന്ബറ ബെർലിൻ സന്ദർശനം.
ജർമ്മനിയുമോയി മോപ്തം ഇരയ നടത്തുന ദവിവത്സര കെോർമോെോയ ആറോമബത്ത
ഇരയ-ജർമ്മനി
ഇന്റർ-ഗവൺബമന്റൽ
ൺസൾകട്ട നിൽ
(ഐ
ജി
സി
)
നോം
സേ-അധയക്ഷനോയിരിക്ും.
നിരവധി
ഇരയൻ
മപ്രിമോരും
ജർമ്മനിയികലക്്
കപോ ു യും
ജർമ്മൻ
മപ്രിമോരുമോയി
ൂടിയോകലോചന
നടത്തു യും ബചയ്യം.
ജർമ്മനിയിബല പുതിയ ഗവൺബമന്റുമോയുള്ള ആദയ ോല ഇടപഴ ൽ ആയി
ഞോൻ ഈ ഐജിസിബയ
ോണുനു, അത് രൂപീ രിച്ച് ആ് മോസത്തിനുള്ളിൽ,
ഇത്
നമ്മുബട
മധയ ോല
, ദീർഘ ോല
മുൻഗണന ൾ
തിരിച്ചറിയോൻ
സേോയ മോ ും.
2021-ൽ,

ഇരയയും ജർമ്മനിയും നയതപ്രെന്ധം സ്ഥോപിച്ചതിന്ബറ 70 വർ ം
അനുസ്മരിച്ചയ, 2000 മുതൽ
ഇരു
രോജയങ്ളയം
തപ്രപ്പധോന
പെോളി ളോണ്.
ചോൻസലർ ക ോൾസുമോയി ഇരു
ൂട്ടബരയും ആശെബപ്പടുത്തുന തപ്രപരവും
കമഖലോ , ആകഗോള
സംഭവവി ോസങ്ബളക്ുറിച്ച്
ോഴ്ചപ്പോടു ൾ വ മോറോൻ
ഞോൻ ആപ്ഗേിക്ുനു.
ഇരയയും
ജർമ്മനിയും
തമ്മിലുള്ള
ദീർഘ ോല
വോണിജയ
െന്ധങ്ൾ
നമ്മുബട
തപ്രപരമോയ
പെോളിത്തത്തിന്ബറ
തൂണു ളിൽ
ഒനോണ് ൂ.
ഇരു
രോജയങ്ളിലും
ക ോവിഡോനരര
ോലബത്ത
സോമ്പത്തി
വീബണ്ടടുക്ൽ
സോധയമോക്ു
,
ൂടോബത ഇരു രോജയങ്ളയബടയും വയവസോയ കമഖല ളയബട
സേ രണം
ഊർജസവലമോക്ു
എന ലക്ഷയകത്തോബട ചോൻസലർ ക ോൾസും
ഞോനും സംയുക്തമോയി ഒരു െിസിനസ് റൗണ്ട് കടെിളിബന അഭിസംകെോധന
ബചയ്യം.
യൂകറോപ്പ്
ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ
ഇരയൻ
വംശജരോയ
ഒരു
ദശലക്ഷത്തിലധി ം
കപർ
വസിക്ുനു.
ഇവരുബട
ഗണയമോയ
അനുപോതം
ജർമ്മനിയിലുണ്ട്.
യൂകറോപ്പയമോയുള്ള നമ്മുബട െന്ധത്തിൽ ഇരയൻ
പ്പവോസ സമൂേം
ഒരു
പ്പധോന
അടിസ്ഥോനമോണ്
.
അതിനോൽ
ഭൂഖണ്ഡത്തികലക്ുള്ള
എന്ബറ
സന്ദർശനത്തിന്ബറ
അവസരം
അവിബടയുള്ള
നമ്മുബട
സകേോദരീ
സകേോദരന്മോബരയും
ോണോൻ ഞോൻ പ്ശമിക്ും.

ബെർലിനിൽ
നിന്, ഞോൻ
ക ോപ്പൻകേഗനികലക്്
കപോ ും , അവിബട
ഞോൻ
പ്പധോനമപ്രി ബപ്െഡറിക്സനുമോയി ഒരു ഉഭയ ക്ഷി
ൂടിക്ോഴ്ച നടത്തും, ഇത്
ബഡന്മോർക്ുമോയുള്ള നമ്മുബട അതുലയമോയ 'േരിത തപ്രപ്പധോന
ൂട്ടോയ്മയൂബട '
പുകരോഗതിയും നമ്മുബട ഉഭയ ക്ഷി െന്ധത്തിന്ബറ മെ് വശങ്ളയം അവകലോ നം
ബചയ്ോൻ അവസരബമോരുക്ും. ഞോൻ ഇരയ-ബഡൻമോർക്് െിസിനസ് റൗണ്ട്
കടെിളിൽ
പബെടുക്ു യും
ബഡന്മോർക്ിബല
ഇരയൻ
സമൂേവുമോയി
സംവദിക്ു യും ബചയ്യം.
ബഡൻമോർക്ുമോയുള്ള
ഉഭയ ക്ഷി
ഇടബപടലു ൾക്്
പുറബമ,
ബഡന്മോർക്്,
ഐസ്ലോൻഡ്,
െിൻലൻഡ്,
സവീഡൻ,
കനോർകവ
എനീ
രോജയങ്ളിബല
പ്പധോനമപ്രിമോകരോബടോപ്പം
ഞോൻ
രണ്ടോം
ഇരയ-കനോർഡിക്
ഉച്ചക ോടിയിൽ
പബെടുക്ും.
അവിബട
2018 ൽ
നടന ആദയ ഇരയ-കനോർഡിക് ഉച്ചക ോടിക്്
കശ മുള്ള ഞങ്ളയബട സേ രണം
വിലയിരുത്തും.
പ ർച്ചവയോധിാോനരര
സോമ്പത്തി
വീബണ്ടടുക്ൽ,
ോലോവസ്ഥോ
വയതിയോനം,
നവീ രണവും
സോകെതി വിദയയും, പുനരുപകയോഗിക്ോവുന ഊർജം, വി സിച്ചയബ ോണ്ടിരിക്ുന
ആകഗോള
സുരക്ഷോ
സോേചരയം, ആർട്ടിക്
കമഖലയിബല
ഇരയ-കനോർഡിക്
സേ രണം തുടങ്ിയ വി യങ്ളിൽ ഉച്ചക ോടി പ്ശദ്ധ ക പ്ന്ദീ രിക്ും.
ഉച്ചക ോടിക്ിബട
മെ്
നോല്
കനോർഡിക്
രോജയങ്ളിബല
കനതോക്ളയമോയുള്ള
ൂടിക്ോഴ്ചയിൽ
അവരുമോയുള്ള ഇരയയുബട ഉഭയ ക്ഷി
െന്ധത്തിബല പുകരോഗതി അവകലോ നം
ബചയ്യം.
സുസ്ഥിരത,
പുനരുപകയോഗ
ഊർജം,
ഡിജിെൽവൽക്രണം
,
എനിവയിൽ
ഇരയയുബട
പ്പധോന
പെോളി ളോണ്
കനോർഡിക്
കനോർഡിക്
കമഖലയുമോയുള്ള
നമ്മുബട
െേുമുഖ
വിപുലീ രിക്ോൻ സന്ദർശനം സേോയിക്ും.

നവീ രണം
രോജയങ്ൾ.
സേ രണം

എന്ബറ മടക്യോപ്തയ്ക്ിടയിൽ, എന്ബറ സുേൃത്തോയ പ്പസിഡന്് മോകപ് ോണിബന
ോണോൻ ഞോൻ പോരീസിൽ അൽപകനരം തങ്ും . പ്പസിഡന്് മോകപ് ോൺ
അടുത്തിബട
വീണ്ടും
തിരബഞ്ഞടുക്ബപ്പട്ടയ, െലം
വന്
പത്ത്
ദിവസത്തിന്
കശ മുള്ള
എന്ബറ
സന്ദർശനം
വയക്തിപരമോയി
എന്ബറ
അഭിനന്ദനങ്ൾ
അറിയിക്ോൻ മോപ്തമലല, ഇരു രോജയങ്ളയം തമ്മിലുള്ള അടുത്ത സൗേൃദം വീണ്ടും
ഉറപ്പിക്ു യും
ബചയ്യം.
ഇരയ-പ്െോൻസ്
തപ്രപരമോയ
പെോളിത്തത്തിന്ബറ
അടുത്ത ഘട്ടത്തിന്ബറ അടിത്തറ പോ ോനുള്ള
അവസരവും ഇത് നൽ ും.
പ്പസിഡൻ് മോകപ് ോണും ഞോനും വിവിധ കമഖലോ , ആകഗോള വി യങ്ളിൽ
വിലയിരുത്തലു ൾ പെിടു യും നിലവിലുള്ള ഉഭയ ക്ഷി സേ രണത്തിന്ബറ
അവകലോ നം
നടത്തു യും
ബചയ്യം
.
ആകഗോള
പ് മത്തിന്
സമോനമോയ
ോഴ്ചപ്പോടു ളയം മൂലയങ്ളയം പെിടുന രണ്ട് രോജയങ്ൾ പരസ്പരം അടുത്ത
സേ രണകത്തോബട പ്പവർത്തിക്ണബമനത്
എന്ബറ ഉറച്ച വിശവോസമോണ്.
എന്ബറ
യൂകറോപ്പ്
സന്ദർശനം, ഈ
കമഖല
നിരവധി
ബവലലയവിളി ളയം
തിരബഞ്ഞടുപ്പയ ളയം
അഭിമുഖീ രിക്ുന
സമയത്തോണ്
.
എന്ബറ
ഇടബപടലു ളിലൂബട, സമോധോനത്തിനും
സമൃദ്ധിക്ും
കവണ്ടിയുള്ള
ഇരയയുബട
അകനവ ണത്തിൽ
പ്പധോന
ൂട്ടോളി ളോയ
നമ്മുബട
യൂകറോപയൻ
പെോളി ളയമോയുള്ള സേ രണത്തിന്ബറ മകനോഭോവം ശക്തിബപ്പടുത്തോനോണ് ഞോൻ
ഉകേശിക്ുനത്.
നയൂഡല് േി.
ബമയ് 01, 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.

